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THE EFFECT OF  OLIVE OIL TO HDL CHOLESTEROL OF 
RATS (Rattus norvegicus) WITH HIGH LIPID DIETS 

 
 

Yunina 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The aim  of this studied to find out of effect Olive oil  in order  to increase  
HDL Cholesterol of Rat (Rattus norvegicus) with high lipid diet. Twenty male rats 
were used as animal  models are divided into two groups. Ten rats as control (Po)  and 
the else was added with Olive oil as the treatment (P1). This research was done within 
three months. At the first week, rats were adapted in new condition of environment. 
Then, rats were given with high lipid diets to gain hypercholesterolemic  condition 
within four weeks. The high lipid diets in P0 and P1 were still given until the end of 
the research. The treatment group (P1) was given until the end of the research. They 
done within eight weeks. In the end of this research, blood samples were taken 
intracardiac and followed by direct test to examine HDL cholesterol level and the 
result  of Independent Sample t- Test showed that there were no significant 
differences between control (Po)  was  23.70  ± 5.658 mg/dl and the treatment with 
Olive oil  (P1)  was 20.90  ±  3.537 mg/dl. 
 
Keyword  : Olive oil, HDL, cholesterol 
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Apo A       : Apolipoprotein class A 

Apo B       : Apolipoprotein class B  

Apo E       : Apolipoprotein class E 

ATP      : Adenosin tri phosfat 

HDL  : High Density Lipoprotein  

HMG-KoA : 3-hidroxy-3-methylglutaryl coenzyme A 

IDL  : Intermediat Density Lipoprotein 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang  

50% dari jumlah kematian di Amerika tiap tahun disebabkan oleh penyakit 

kardiovaskuler. Faktor resiko utama penyakit kardiovaskuler adalah keturunan, jenis 

kelamin, merokok, tekanan darah tinggi, obesitas, dan pola hidup menetap, sedangkan 

faktor biokimia utama adalah tingginya plasma LDL kolesterol dan rendahnya plasma 

HDL kolesterol (Brody, 1994).  

Kolesterol telah dikenal sebagai penyebab utama terjadinya aterosklerosis 

yaitu pengapuran dan pengerasan dinding pembuluh darah, khususnya pembuluh 

darah koroner menjadi sempit dan menghalangi aliran darah didalamnya (Nuradi, 

2003). 

Aterosklerosis ini memicu terjadinya beberapa penyakit sirkulasi seperti 

penyakit arteri koroner, kardiovaskuler, jantung iskemik, dan jantung koroner yang 

merupakan satu kelompok  penyakit yang mempengaruhi darah dan aliran oksigen 

dalam arteri dan hati (Myers, 2006). 

 Aterosklerosis bukan merupakan suatu penyakit yang berbahaya, tetapi bila 

plak aterosklerosis koyak dan terjadi ketidakseimbangan antara faktor trombogenik 

dan mekanisme proteksi maka dapat menyebabkan terjadinya trombosis. Adanya 

trombosis akan memberikan manifestasi klinik seperti stroke iskemik maupun 

penyakit jantung koroner akut (Syafrudin, 2003). 

1 
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  Resiko aterosklerotik berbanding terbalik  dengan konsentrasi HDL (High 

density Lipoprotein) dalam darah yaitu peningkatan kadar HDL dikaitkan dengan 

penurunan insiden penyakit jantung aterosklerotik. Pada kenyataannya, prediktor 

yang lebih akurat untuk resiko timbulnya aterosklerosis adalah rasio kolesterol total – 

HDL dibandingkan  kolesterol total. Semakin tinggi kolesterol HDL dalam kaitannya 

dengan kadar kolesterol darah total, semakin kecil resiko terjadinya aterosklerosis. 

Beberapa faktor lain yang diketahui mempengaruhi resiko aterosklerosis dapat 

dikaitkan dengan kadar HDL, sebagai contoh merokok menurunkan kadar HDL, 

olahraga secara teratur meningkatkan kadar HDL dan wanita pra menopause biasanya 

kadar HDL lebih tinggi (Sherwood, 1996).  

Salah satu bahan yang potensial digunakan untuk meningkatkan HDL adalah 

Minyak Zaitun. Minyak Zaitun banyak mengandung asam lemak tak jenuh tunggal 

yang berpengaruh besar dalam menentukan penurunan kadar kolesterol dalam darah 

(Mayes, 2003). Selain itu asam oleat dan asam linoleat merupakan kandungan asam 

lemak yang termasuk LCFA (Long Chain Fatty Acids) pada Minyak Zaitun. LCFA 

umumnya disebut dengan asam lemak bebas atau asam lemak yang tak dapat 

diesterifikasi, yang memiliki rantai asam lemak yang lurus dan ikatan rangkap yang 

mengandung 12 rantai karbon atau lebih. Pada asam oleat rantai rangkap terletak 

antara C9-C10, sedangkan asam linoleat memiliki ikatan rangkap antara C9-C10 dan 

C12-C13 (Kaneko, 1997). 

Studi klinis, epidemiologi maupun studi dengan hewan percobaan 

memperlihatkan bahwa masukan kolesterol merupakan faktor terpenting yang 
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menentukan kadar kolesterol dalam darah. Peningkatan kolesterol dalam darah 

merupakan faktor risiko yang penting pada penyakit kardiovaskular. Risiko ini 

terutama berhubungan dengan peningkatan kadar kolesterol berdensitas rendah Low 

Density Lipoprotein (LDL) dalam darah. Sebaliknya penurunan kadar kolesterol 

berdensitas tinggi atau High Density Lipoprotein (HDL) juga merupakan faktor risiko 

penyakit kardiovaskular. Dengan demikian konsep normal kadar kolesterol total 

dalam darah hanya mempunyai arti kecil, studi observasi menunjukkan bahwa satu 

populasi dengan rata-rata kolesterol total dalam darah 10% lebih rendah daripada 

populasi lain, akan menderita penyakit kardiovaskular sepertiga lebih rendah, dan 

perbedaan 30% kolesterol total dalam darah diperkirakan menyebabkan perbedaan 

penyakit kardiovaskular sampai empat kali. Rasio LDL-HDL merupakan faktor risiko 

yang lebih penting daripada total kolesterol dalam darah maupun LDL dan HDL 

secara terpisah (Anwar, 2004). 

Kolesterol HDL mempermudah penghilangan kolesterol dari dinding arteri 

melalui 2 cara yaitu meningkatkan esterifikasi kolesterol, menghambat pengambilan 

kompleks  kolesterol HDL oleh sel dinding arteri. Kadar HDL - C akan memproteksi 

penyakit kardiovaskuler dan kadar kolesterol yang rendah (kurang dari 40 ml/dl) akan 

meningkat pada resiko penyakit jantung. Dalam pengukuran kolesterol, kandungan 

partikel HDL yang digunakan sebagai perlindungan kesehatan kardiovaskuler, 

berlawanan dengan kolesterol”jahat” LDL (Anonim, 2008). 
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1.2. Rumusan Masalah  

 Dari latar belakang yang ada dapat dibuat rumusan masalah yaitu: 

  Apakah pemberian Minyak Zaitun memberikan pengaruh terhadap kadar 

kolesterol HDL pada tikus putih (Rattus norvegicus) yang diberikan diet tinggi 

lemak? 

 

1.3. Landasan Teori  

 Minyak Zaitun terbukti lebih baik dari beberapa jenis minyak, karena Minyak 

Zaitun mengandung campuran yang didominasi oleh asam lemak tak jenuh tunggal 

dan kandungan alami antioksidan yaitu vitamin E, vitamin K, karotenoid, dan 

beberapa jenis polifenol (Vossen, 2007). 

 Minyak Zaitun mengandung asam lemak tak jenuh rantai tunggal yang 

diketahui bersifat netral dalam pengaruhnya terhadap plasma total tetapi beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa saat menggantikan asam lemak jenuh, asam lemak tak 

jenuh tunggal (MonoUnsaturated Fatty Acid/MUFA) memiliki efek 

hiperkolesterolemia karena terdapat didalamnya asam oleat yang menunjukkan 

penurunan ekspresi endotelium dari sel pembuluh darah (Norton et al., 2006). 

 Pada Minyak Zaitun dapat ditemukan asam lemak rantai panjang (Long Chain 

Fatty Acid/LCFA) yang didominasi asam oleat, asam linoleat dan asam linolenat 

(Panter, 2001). Keberadaan asam lemak rantai panjang pada Minyak Zaitun 

mempengaruhi ketidakjenuhan serta oksidasi asam lemak pada serum darah sehingga 

dapat menurunkan kadar kolesterol LDL (Kaneko, 1997).  
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Selain itu, beberapa penelitian tentang pengaruh MUFA terhadap kadar 

kolesterol serum telah menunjukkan bahwa penambahan asam lemak tak jenuh dalam 

diet dapat menurunkan kadar kolesterol total, menaikkan kadar kolesterol HDL dan 

menurunkan kadar kolesterol LDL dalam serum (Nuradi, 2003). 

 

1.4. Tujuan  

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah :  

  Untuk mengetahui  pengaruh pemberian pemberian Minyak Zaitun terhadap 

kadar kolesterol HDL pada tikus putih (Rattus norvegicus) yang diberikan diet tinggi 

lemak. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat akan kegunaan Minyak Zaitun yang diduga dapat 

meningkatkan kadar kolesterol HDL pada penderita dengan kondisi diet tinggi lemak. 

Sehingga Minyak Zaitun dapat digunakan sebagai alternatif solusi  menurunkan kadar 

kolesterol pada diet tinggi lemak, pencegahan hiperkolesterolemia dan menurunkan 

kejadian penyakit  stroke, hipertensi, aterosklerosis, dan penyakit jantung koroner 

serta penyakit yang disebabkan tingginya kadar lemak dalam darah. 
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1.6. Hipotesis 

 Hipotesis dari percobaan ini adalah adanya pemberian Minyak Zaitun dapat  

meningkatkan kadar kolesterol HDL  tikus  putih (Rattus norvegicus) yang diberikan 

diet tinggi lemak.   
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Minyak Zaitun dan Klasifikasi buah Zaitun 

2.1.1. Minyak Zaitun 

 Minyak Zaitun adalah minyak  yang diperoleh dari buah zaitun (Olea 

europaea) melalui proses mekanik dan fisik lainnya. Secara umum proses 

pengolahannya terdiri atas pencucian, sentrifugasi, dan filtrasi. Minyak Zaitun adalah 

salah satu dari sedikit minyak yang dapat dikonsumsi tanpa proses kimia. Perasan 

pertama dari Minyak Zaitun dapat segera dikonsumsi dengan segera dan masih 

mengandung cita rasa yang alami, vitamin, mineral, antioksidan, dan banyak 

komposisi kesehatan lain yang terkandung dalam buah zaitun (Deane, 2007). 

 Minyak Zaitun diekstraksi dari buah Zaitun secara mekanis tanpa penambahan 

pada bahan dasarnya (Willet, 1990). Minyak Zaitun atau Olive oil memiliki beberapa 

manfaat penting dalam tubuh, baik pada hewan maupun manusia. Kegunaan Minyak 

Zaitun disebabkan karena kandungan tingginya kandungan asam lemak tak jenuh 

tunggal (monounsaturated fatty acids) dan kandungan substansi anti oksidannya 

(Deane, 2007). 

Minyak Zaitun mengandung triasilgliserol yang sebagian besar di antaranya 

berupa asam lemak tidak jenuh tunggal jenis oleat. Kandungan asam oleat tersebut 

dapat mencapai 55-83 persen dari total asam lemak dalam minyak zaitun. Karena 

asam oleat merupakan asam lemak tidak jenuh tunggal, risiko terkenanya oksidasi 
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lebih rendah dibandingkan dengan asam linoleat dan linolenat yang termasuk ke 

dalam kelompok asam lemak tidak jenuh ganda (Anonim, 2008). 

Tabel 2.1. Komposisi asam lemak Minyak Zaitun 

Asam Lemak Rumus Umum Rumus Kimia Jumlah(%) 

Asam Lemak Jenuh 

Asam Miristat C 14:0 C13H23COOH <0.1 

Asam Palmitat C 16:0 C15H31COOH 7.5-20.0 

Asam Stearat C 18:0 C18H35COOH 0.5-5.0 

Asam Arachidat C 20:0 C19H39COOH <0.8 

Asam Behenat C 22:0 C21H43COOH <0.3 

Asam Lignoserat C 24:0 C23H47COOH <0.1 

Asam Lemak  Tak Jenuh 

Asam Palmitoleat C16 :0 C15H29COOH 0.3-3.5 

Asam Oleat C18:0 C17H33COOH 55.0-83.0 

Asam Linolenat C18:1 C17H31COOH 3.5-21.0 

 

Minyak Zaitun banyak mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang 

berpengaruh besar dalam menentukan penurunan kadar kolesterol dalam darah 

(Mayes, 2003). Asam lemak tak jenuh tunggal adalah asam lemak yang mengandung 

satu ikatan rangkap diantara gugus karbonnya (Vossen, 2007). 
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2.1.2 Klasifikasi Buah Zaitun (Olea europaea) 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo   : Lamiales 

Famili  : Oleaceae 

Genus   : Olea 

Spesies : Olea europaea (Norton et al, 2006) 

 

Gambar 2.1 Buah Zaitun (Olea europaea) (Norton et al, 2006) 
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2.2. Asam lemak  

Asam lemak didefinisikan sebagai komponen hidrofobik yang terdiri dari 

hidrokarbon rantai panjang dan terminal kelompok karboksil. Disebabkan oleh 

peranan fisiologis utama sebagai blok pembangun fosfolipid dan glikolipid, 

merupakan komponen penting membran biologis. Modifikasi membran  protein, asam 

lemak dianggap merupakan salah satu kelompok terpenting dari lipid biologis. 

Berdasarkan jumlah dari atom pada rantai hidrofobik, asam lemak dapat 

dikelompokkan kedalam asam lemak rantai pendek atau short chain fatty acid 

(SCFA, < C8), asam lemak rantai sedang atau medium chain fatty acids (MCFA, C8 

– C12), asam lemak rantai panjang atau long chain fatty acids (LCFA, C14 – C20). 

Bentuk paling sederhana asam lemak tidak berisi perubahan pada unit metilen dari 

ikatan dan dianggap ikatan lurus asam lemak tak jenuh secara alami (Miinalainen, 

2006). 

 Asam lemak tak jenuh mempunyai sejumlah (14, 16, 18) dari atom karbon 

dimana asam heksadenoat (C16, asam palmitat) dianggap berlebih. Jika rantai asil 

mempunyai berisi ikatan rangkap asam lemak disebut tidak jenuh dan jumlah ikatan 

rangkap ditentukan oleh derajat kejenuhan. Monounsaturated fatty acid (MUFA) 

seperti oktadenoat (C18:1, asam oleat) mempunyai 1 ikatan rangkap biasanya cis 

konfigurasi  (Z) dimana  Polyunsaturated fatty acid (PUFA) berisi ikatan rangkap 

yang dipisahkan paling sedikit 1 kelompok metilen. Panjang rantai dan derajat 

ketidakjenuhan mempunyai efek penting pada asam lemak yang berasal dari nya. 
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Akibatnya asam lemak secara signifikan dipengaruhi oleh stabilitas, keenceran, dan 

permeabilitas membran (Miinalainen, 2006). 

2.3. Kolesterol dan Sintesis Kolesterol  

2.3.1. Kolesterol  

Kolesterol mempunyai rumus molekul C27 H46O dan mengandung sebuah 

ikatan rangkap (Muhaimin, 2008).  

 

C27 H46O 

Gambar 2.2. Rumus molekul kolesterol (Harrison, 2007) 

 Jumlah seluruh kolesterol dalam darah tergantung pada sebagian besar 

makanan, umur, kelamin. Kadar kolesterol  normal adalah kira – kira 1,7 gram per 

liter darah, tetapi pada orang tua dapat naik sampai 2,5 g/liter atau lebih (Muhaimin, 

2008). 

 Kolesterol adalah komponen struktural yang penting dari jaringan syaraf, 

jaringan lainnya, dan merupakan hormon steroid yang penting dalam pengaturan 

aspek tertentu dari metabolisme (Warent, 1988). 
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2.3.2 Sintesis  Kolesterol 

Biosintesis kolesterol dapat dibagi menjadi lima tahap, yaitu: 

Tahap yang pertama yaitu tahap dimana asetil-KoA membentuk HMG-KoA 

dan mevanolat. Pada mulanya molekul asetil-KoA berkondensasi membentuk 

asetoasetil-KoA dan reaksi kondensasi ini dikatalisis oleh enzim sitosol tiolase. 

Sintesis kolesterol ini berlangsung di luar mitokondria. Sementara reaksi lainnya 

berlangsung di hati, yaitu senyawa asetoasetat yang dibuat di dalam mitokondria pada 

lintasan ketogenesis yang berdifusi ke dalam sitosol dan dapat diaktifkan menjadi 

asetil-KoA oleh enzim asetil-KoA sintetase, yang membutuhkan ATP dan KoA. 

Asetoasetil-KoA berkondensasi dengan molekul asetil-KoA berikutnya yang 

disintesis oleh enzim HMG-KoA sintetase untuk membentuk HMG-KoA. HMG-KoA 

dikonversi menjadi mevalonat pada sebuah proses reduksi dua tahap oleh NADPH 

dengan dikatalis enzim HMG-KoA reduktase (Murray et al., 2003).   

Tahap yang kedua yaitu tahap dimana mevanolat membentuk unit isoprenoid 

yang aktif. Pada tahap ini mevanolat mengalami fosforilasi oleh ATP untuk 

membentuk beberapa intermediat terfosforilasi  aktif dengan cara dekarboksilasi 

membentuk isoprenoid aktif, yaitu isopentiil difosfat (Murray et al., 2003).    

Tahap yang ketiga yaitu tahap pembentukan skualen dari enam unit 

isoprenoid. Pada stadium ini melibatkan kondensasi tiga molekul isopentenil difosfat 

untuk membentuk farnesil difosfat. Proses ini terjadi lewat isomerisasi senyawa 

isopentenil difosfat yang melibatkan pergeseran ikatan rangkap untuk membentuk 

dimetil difosfat, yang kemudian diikuti oleh kondensasi dengan molekul isopentenil 
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difosfat lainnya untuk membentuk intermediet dengan sepuluh karbon, yaitu geranil 

difosfat (Murray et al.,  2003).   

Tahap keempat merupakan tahap konversi skualen menjadi lanosterol. 

Skualen mempunyai struktur yang sangat mirip dengan inti steroid. Sebelum terjadi 

penutupan cincin, skualen dikonversi menjadi skualen 2,3-epoksida oleh enzim 

oksidase dengan fungsi campuran di dalam retikulum endoplasma, yaitu enzim 

skualen epoksidase. Gugus metil pada C14 dipindahkan ke C13, dan gugus metil pada 

C8 ke C14 ketika terjadi siklasi yang dikatalis oleh enzim oksidoskualen: lanosterol 

siklase (Murray et al., 2003).   

Tahap yang terakhir yaitu tahap konversi lanosterol menjadi kolesterol. Pada 

tahap yang terakhir ini, pembentukan kolesterol dari lanosterol berlangsung di dalam 

membrane reticulum endoplasma dan melibatkan perubahan pada inti steroid serta 

rantai samping. Gugus metil pada C14 dioksidasi menjadi CO2 untuk membentuk 14-

desmetil lanosterol. Demikian pula dua gugus metil pada C4 dikeluarkan untuk 

memproduksi zimosterol. Δ7.24-Kolestetadienol dibentuk dari zimosterol melalui 

pergeseran ikatan rangkap diantara C8 dan C9 ke posisi di antara C8 dan C7. 

Desmosterol dibentuk pada titik ini oleh pergeseran lebih lanjut ikatan rangkap pada 

cincin B untuk mengambil posisi diantara C5 dan C6, seperti halnya pada kolesterol. 

Akhirnya, kolesterol dihasilkan ketika ikatan rangkap pada rantai samping direduksi, 

sekalipun peristiwa ini dapat terjadi pada segala tahap dalam keseluruhan proses 

konversi menjadi kolesterol (Murray et al., 2003).  
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Secara sederhana sintesis kolesterol dapat dilihat pada bagan berikut ini. 

 

Asetil-KoA HMG-KoA 
 

 

Mevanolat 

Skualen 

Lanosterol 

Demosterol 

Metostenol 

Kolesterol 

Dimetilsterol 
 

 

 

 

∆8-kolesterol  
 

 
Latosterol  

 

 

Gambar 2.3.Bagan Sintesis Kolesterol ( Muray et al., 2003). 

2.4. Metabolisme  Lipoprotein  

Lemak sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai keperluan dan akan 

dibawa dari satu jaringan ke jaringan yang lain melalui plasma darah. Lemak bersifat 

tidak larut dalam air, sehingga untuk pengangkutannya diperlukan sejenis protein 

yang disebut apoprotein. Lemak yang berikatan dengan protein ini disebut lipoprotein 

yang bersifat larut dalam air (Goldstein, 1996). 

Kolesterol dalam plasma diangkut dalam bentuk kompleks lipoprotein. 

Lipoprotein merupakan partikel dengan struktur tertentu yang bagian intinya terdiri 

dari lemak – lemak non polar (trigliserida dan ester kolesterol) dan dikelilingi oleh 
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lemak – lemak  polar yang terdiri dari fosfolipid, kolesterol bebas dan protein khusus 

yang disebut apoprotein (Mayes et al, 1990).  

Lipoprotein dibagi menjadi lima kelas utama yaitu Kilomikron, Very Low 

Density Lipoprotein (VLDL), Intermediate Density Lipoprotein  (IDL), Low Density 

Lipoprotein, dan High Density Lipoprotein ( HDL). Kelima lipoprotein ini dapat 

dipisahkan dengan ultrasentrifugasi (Bondy and Rosenberg, 1980; Montgomery, 

1993). 

Pada transportasi kolesterol eksogen, setelah kolesterol diabsorpsi oleh 

mukosa usus kemudian bergabung dengan trigliserida dan fosfolipid membentuk 

globula lemak.  Kemudian globula lemak bersama dengan apoprotein membentuk 

kilomikron yang kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah melalui duktus torasikus. 

Kurang dari satu jam, Kilomikron mengalami hidrolisis oleh enzim Lipoprotein 

Lipase (LPL) dan akan menghasilkan asam lemak yang digunakan sebagai energi sel 

tubuh dan sebagian akan disimpan dalam jaringan adiposa dan hati (Montgomery, 

1993; Brondy, 1994). 

Mayes et al (1990) mengatakan bahwa lipoprotein yang berasal dari hati yaitu 

VLDL akan membawa kolesterol beserta trigliserida dan fosfolipid dari hati ke 

sirkulasi darah. Partikel - partikel VLDL ini dalam pembuluh kapiler berinteraksi 

dengan enzim lipoprotein lipase untuk membebaskan trigliserida. Lipoprotein yang 

kehilangan sebagian besar trigliserida ini disebut IDL. IDL ini selnjutanya akan 

dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase menjadi LDL yang sebagian besar  
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mengandung kolesterol  akan masuk jaringan ekstrahepatik dan sisanya masuk 

kembali ke hati melalui peredaran darah (Mayes, 1997). 

Usus dan hati selain mensintesis kilomikron dan VLDL juga mensintesis HDL 

yang disekresikan kedalam sirkulasi darah dan akan mengalami pematangan. HDL 

yang telah matang akan melakukan pengangkutan balik kolesterol yaitu dengan 

membawa kolesterol dari jaringan ekstrahepatik ke hati dan akan diekskresikan 

melalui empedu. Kolesterol diangkut HDL dalam bentuk  kolesterol ester (Mayes, 

1997). 

2.5. Kolesterol HDL dan Metabolisme Kolesterol HDL 

2. 5.1 Kolesterol HDL 

 Lipoprotein berdensitas tinggi (High Density Lipoprotein, HDL), merupakan 

lipoprotein yang proteinnya paling banyak dan kolesterolnya paling sedikit 

(Sherwood, 1996). 

 Menurut tatanama ABC, apolipoprotein utama HDL (α – lipoprotein) diberi 

symbol A. HDL disintesis dan diekskresikan oleh hati maupun intestinum, fungsi 

utama HDL adalah bertindak sebagai tempat penyimpanan Apo C dan E yang 

dibutuhkan dalam metabolisme kilomikron dan VLDL (Mayes, 2000). 

Dalam sirkulasi darah, HDL melaksanakan dua fungsi utama yaitu 

mempermudah pengambilan dan pengangkutan kolesterol dari jaringan perifer ke 

hepar untuk dikatabolisme dan diekskresikan. HDL mengambil kolesterol dari 

jaringan dan akan diubah menjadi ester kolestrol yaitu dengan memindahkan 1 gugus 

asil dari molekul fosfotidilkolin menjadi molekul kolesterol yang keduanya terletak 
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pada kulit HDL. Ester kolesterol yang terbentuk bersifat hidrofob dan bila telah 

cukup terkumpul, sebagian akan berpindah ke inti kilomikron yang telah menyusut 

(Miller, 1996). 

2.5.2 Metabolisme  kolesterol HDL 

HDL disintesis oleh hati dan usus kecil. HDL nascent dihasilkan dalam usus 

halus hanya mempunyai Apoliprotein  A & C dan Apolipoprotein E dan LCAT 

(lecithin acyltransferase) yang disintesis oleh hati dari lipoprotein lain setelah itu 

memasuki sirkulasi. HDL Nascent dihasilkan oleh hati dengan memperoleh 

Apolipoprotein A dan dimana disintesis oleh usus halus dari apolipoprotein lain 

setelah  itu memasuki sirkulasi. HDL mempunyai dua fungsi utama yaitu sebagai 

tempat penyimpanan Apolipoprotein A,  C, E dan mengangkut kolesterol dari 

jeringan perifer ke hati. LCAT penting pada fungsi terakhir. Konversi dari kolesterol 

menjadi kolesterol ester dengan HDL membuat gradien konsentrasi yang baik dari 

jeringan ke HDL (Mayes, 1997). 

HDL dipindahkan mula – mula dari sirkulasi oleh hati dan bagian komponen 

dapat dimetabolisme dengan hepatosit atau beberapa komponen lemak dapat 

dipersatukan kedalam VLDL dan memasuki plasma lagi. Kolesterol dapat berpindah 

tempat dari HDL kedalam hepatosit tanpa keseluruhan HDL berpindah. 

Apolipoprotein  dapat berpindah tempat dari HDL ke kilomikron, VLDL, dan HDL 

lainnya (Mayes, 1997). 

Kilomikron dan VLDL mendistribusikan triasilgliserol, kolesterol, dan 

fosfolipid dari usus halus dan hati masing – masing ke jaringan lainnya. IDL dan 
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LDL secara efektif sisa dari VLDL. HDL adalah tempat reservoir dari beberapa 

Apolipoprotein dan pengangkut kolesterol dari jaringan perifer (Mayes, 1997). 

 

 

Gambar 2.4. Metabolisme kolesterol HDL (Anonim, 2008) 

2.6. Aterosklerosis  

 Aterosklerosis berasal dari bahasa yunani yaitu athere = pasta dan skleros = 

keras yang menjadi penyebab umum mendasar dari penyakit kardiovaskuler, proses 

patologis dari penebalan dan kehilangan elastisitas dari dinding arteri. Proses  ini 

dapat terjadi pada hampir semua umur baik laki – laki maupun perempuan (Mikkila, 

2008). 

 Aterosklerosis merupakan respon radang dalam dinding arteri karena 

akumulasi makrofag sel darah putih yang diakibatkan oleh kolesterol LDL tanpa 

pengalihan fungsi HDL. Peristiwa ini mengakibatkan terjadinya penebalan dinding 

arteri yang disebabkan terbentuknya plak pada dinding arteri (Maton, 1993). 
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2.7. Klasifikasi Tikus putih (Rattus norvegicus) 

2.7.1. Klasifikasi Tikus Putih (Rattus norvegicus) 

Kingdom  : Animalia 

Fillum   : Chordata 

Sub Fillum : Vertebrata  

Class   : Mammalia 

Ordo   : Rodentia 

Sub ordo  : Myomorpha 

Family  : Muridae 

Sub family  : Murinae 

Genus   : Rattus  

Spesies : Rattus norvegicus (Pratiwi et al, 1996) 

2.7.2. Anatomi dan fisiologis 

Tikus memiliki formula gigi 1 0 0 3 (ICPM) = 16, sedangkan kelenjar saliva 

terdiri kelenjar submaxillaris dan sublingualis. Ukuran tubuh tikus yang lebih besar 

daripada mencit mambuat tikus lebih disukai untuk penelitian. Berbeda dengan 

laboratorium lainnya tikus tidak pernah muntah. Di samping itu tikus tidak memiliki 

kelenjar empedu. Lambung tikus mempunyai dua bagian yaitu nonglandular dan 

glandular dan small intestine terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum, pada umur 

dua bulan memcapai 200 gram. Tikus tergolong mudah dipegang daripada mencit 

karena ia kurang peka terhadap cahaya (Kusumawati, 2004). 
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  BAB 3  METODE PENELITIAN 

 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biokimia Fakultas Kedokteran 

Universitas Airlangga Surabaya dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya 

selama tiga bulan, mulai bulan 8 Agustus 2008 sampai tanggal 10 November 2008.  

 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Hewan Coba 

 Hewan coba yang digunakan adalah 20 ekor tikus putih (Rattus norvegicus) 

jantan galur wistar, umur 3 bulan dengan berat awal 180-200 gram. 

3.2.2 Bahan penelitian 

 Bahan penelitian berupa tikus putih (Rattus norvegicus) strain wistar jantan, 

berumur 3 bulan sebanyak 20 ekor dengan berat badan antara 180 gram – 200 gram, 

Minyak Zaitun dengan merek dagang “BERTOLLI” sebanyak 100 ml, aquadest, 

pakan tinggi lemak yang dibuat dalam bentuk pelet, air minum PDAM, 

Eter/Klorofom, sekam padi dan reagen kolesterol untuk pemeriksaan kolesterol HDL 

dengan uji direct (dapat dilihat  di lampiran 1). 

3.2.3  Alat penelitian  

 Alat-alat penelitian yang diperlukan adalah sonde, kandang tikus, tempat 

minum, tabung reaksi, timbangan analitik, kapas, scalpel, gunting, spuit 5cc, dan 

arteri klem. 
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3.2.4. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah serum darah 

tikus putih hasil perlakuan, kemudian diperiksa kadar kolesterol HDL serum tersebut. 

 

3.3  Metode Penelitian  

3.3.1 Pembuatan tikus putih (Rattus norvegicus) tinggi lemak 

Hewan coba sebanyak 20 ekor tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur 

wistar yang berumur 3 bulan dengan berat badan awal 180-200 gram. Sebelum diberi 

perlakuan dengan Minyak Zaitun, tikus diadaptasikan dengan lingkungan selama 1 

bulan. Berdasarkan penelitian Widodo (1994), Kondisi hiperkolesterolemia diperoleh 

dengan cara pemberian pakan pelet tinggi lemak diberikan selama 1 bulan secara ad 

libitum. selanjutnya, dilakukan uji direct untuk memastikan bahwa tikus sudah 

mengalami hiperkolesterolemia (Lampiran 1).  

3.3.2  Persiapan Alat dan Bahan Penelitian   

Alat-alat  yang akan digunakan dibersihkan sebelum melakukan  penelitian. 

Hewan coba ditempatkan dalam plastik yang beralas sekam, berukuran 30x40 cm, 

tiap kandang berisi lima ekor tikus. Dua kandang pertama merupakan kontrol yaitu 

Tikus yang diberi diet tinggi lemak dan diberi minum air, dua kandang kedua untuk 

tikus yang diberi diet tinggi lemak dan diberi perlakuan Minyak Zaitun. Selama 

penelitian kandang secara rutin dibersihkan dan diganti sekamnya setiap hari.  

 

3.3.3 Penentuan Dosis 
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Penentuan dosis perlakuan Minyak Zaitun  berdasarkan dosis aman Minyak 

Zaitun yang dikonsumsi oleh manusia, yaitu 2 kali sehari 1 sendok makan (1 sdm=15 

ml) setara dengan 30 ml/hari. Pemberian dosis Minyak Zaitun untuk tikus dengan 

menggunakan tabel perbandingan tubuh hewan percobaan untuk konversi dosis 

manusia dengan berat badan 70 kg ke berat badan tikus 200 gram adalah 0,018 

(lampiran 2) (Kusumawati, 2004). Dosis Minyak Zaitun yang diberikan pada 

perlakuan dalam penelitian ini yaitu tiap pemberian sebanyak = (0,0027 x berat badan 

tikus)/200 gram. Dalam sehari dilakukan perlakuan sebanyak dua kali (lampiran 2). 

3.3.4. Perlakuan Hewan Coba 

 Sesudah masa adaptasi terhadap lingkungan kandang dan setelah satu bulan 

pemberian pakan pelet yang diberi minyak babi sehingga hewan menjadi 

Hiperkolesterolemia maka 20 ekor tikus putih dibagi menjadi dua kelompok dan tiap 

kelompok terdiri dari sepuluh ekor tikus. Kelompok tersebut adalah sebagai berikut: 

P0 : Kelompok   Kontrol yaitu kelompok  tikus  yang diberi pakan tinggi lemak  

+  aquades  

P1 : Kelompok Perlakuan yaitu kelompok tikus diet tinggi lemak + diberi 

perlakuan Minyak Zaitun. 

 Pemberian Minyak Zaitun dilakukan dengan cara disonde sesuai dosis yang 

telah dihitung sebanyak dua kali sehari, setiap pagi dan sore hari selama dua bulan 

berturut-turut.  

3.3.5. Pengambilan Sampel darah 
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 Pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan kolesterol HDL serum 

dilakukan di BBLK Surabaya. Sebelum pengambilan sampel darah, hewan percobaan 

dipuasakan terlebih dahulu selama 12 jam (tetap diberi air minum). Hewan coba 

dianestesia per inhalasi menggunakan eter, dilakukan pengambilan sampel darah 

secara intrakardial. Hewan coba difiksasi sedemikian rupa dan dilakukan 

pembedahan, setelah organ jantung terlihat, darah diambil secara intrakardial  yaitu 

pada vena cordis sebanyak 3 cc menggunakan spuit 5 cc. Darah yang diperoleh 

ditampung kedalam tabung tanpa diberikan antikoagulan, kemudian tabung 

diletakkan dengan posisi miring dan ditutup untuk memperoleh serum. Serum yang 

diperoleh dari masing-masing hewan coba kemudian diperiksa kadar kolesterol HDL 

setelah didapatkan semua sampel. 

3.3.6. Penetapan Kolesterol HDL Kadar Darah Tikus Putih 

 Penentuan kadar kolesterol HDL serum darah tikus putih pada penelitian ini 

menggunakan uji direct. Prinsip dan prosedur dijelaskan pada lampiran 1. 
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3.4. Peubah yang Diamati 

 Peubah yang diamati meliputi Variabel bebas adalah dosis Minyak Zaitun, 

variabel tergantung adalah kadar kolesterol HDL serum darah tikus putih (Rattus 

norvegicus). Variabel kendali adalah pakan, minum, jenis kelamin, umur, kesehatan 

hewan coba, dan faktor lingkungan laboratorium untuk percobaan. 

 

3.5. Rancangan Penelitian dan Analisa Data 

 Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap, 

sedangkan analisis data menggunakan uji t yaitu Independent Sample t-Test karena 

dalam penelitian ini terdapat dua perlakuan dan dilakukan perbandingan antara 

kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan. Analisa data dilakukan pada taraf 

kepercayaan 95% (Kusriningrum, 1998). Pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan perangakat lunak SPSS (statistical product and service solution). 
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Dikondisikan diet 
Tinggi lemak 

Selama 1 bulan 

Adaptasi lingkungan kandang 
selama 1 minggu 

20 ekor tikus putih jantan(Rattus norvegicus) 
galur wistar jantan umur 3 bulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok Perlakuan 
(10 ekor tikus): 
Diet tinggi lemak 
 + 
Minyak Zaitun 

Hasil data dianalisis menggunakan uji Independent 
Sample t-Ttest dan dibandingkan antara kadar HDL 
kontrol dan perlakuan  

Selama 2 bulan dilakukan perlakuan. Pada  
Akhir  perlakuan dilakukan pemeriksaan 
kolesterol HDL serum darah tikus putih

Kelompok Kontrol 
(10 ekor tikus): 
Diet tinggi lemak 

+ 
Aquades 

Gambar 3.1. Diagram alir perlakuan pada hewan coba 
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BAB 4 HASIL PENELITIAN 

 

Pemeriksaan kadar kolesterol serum darah tikus putih (Rattus norvegicus) 

dilaksanakan setelah pemberian pakan tinggi lemak selama satu bulan di Balai Besar 

Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya. Pemeriksaan kadar kolesterol HDL 

serum darah tikus putih (Rattus norvegicus) dilakukan pada akhir penelitian yaitu dua 

bulan setelah pemberian perlakuan. Tolak ukur pengaruh Minyak Zaitun dapat dilihat 

dari hasil pemeriksaan kadar kolesterol HDL serum darah  tikus putih (Rattus 

Norvegicus) dalam bentuk rata-rata. Data dianalisis menggunakan  Independent 

Sample t-Test dengan derajat kepercayaan 95 % menggunakan bantuan perangkat 

lunak  SPSS For 13.0 Windows 

Kadar Kolesterol HDL serum darah Tikus Putih (Rattus Norvegicus ) 

 Hasil data Kolesterol HDL yang diperoleh setelah dilakukan analisis data 

dengan Independent Sample t-Test atau dengan bantuan perangkat lunak  SPSS For 

13.0 Windows dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.1 Rerata dan standar deviasi kolesterol HDL serum darah  tikus putih (Rattus 

Norvegicus) akibat pemberian Minyak Zaitun 

Perlakuan (t) x  + SD (mg/dl) 
 

Po 

 

23.70 a ± 5.658 

P1 

 

20.90a ±  3.537 

Superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata(p>0.05) 
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Hasil uji statistik dengan Independent Sample t-Test atau dengan program 

SPSS For 13.0 Windows menunjukkan tidak ada perbedaan kadar kolesterol HDL 

yang nyata yang ditandai dengan superskrip yang sama pada kolom hasil di atas. 
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BAB 5 PEMBAHASAN 

 

 Hasil penelitian tentang pengaruh Minyak Zaitun terhadap kadar kolesterol 

HDL tikus putih (Rattus norvegicus) yang mengalami diet tinggi lemak dapat 

disajikan pada tabel 4.1. dapat dilihat bahwa rata-rata kadar kolesterol kontrol (Po) 

yaitu 23.70 ml/dl  dengan standar deviasi (SD) 5.658 dan kelompok perlakuan (P1 ) 

Minyak Zaitun 20.90 ml/dl dan standar deviasi (SD) sebesar  3.537. berdasarkan hasil 

analisis statistika menggunakan Independent Sample t-Test, kadar kolesterol HDL 

antara kelompok perlakuan dan perlakuan menggunakan Minyak Zaitun 

menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang nyata (p>0,05). 

Asam lemak jenuh dapat ditemukan dalam minyak babi, akan meningkatkan 

kadar kolesterol total dan kolesterol LDL, akan tetapi secara individual memberi efek 

luas yang berbeda (Katan et al., 2008 ). 

Minyak Zaitun (Olive oil) mengandung banyak asam lemak tak jenuh seperti 

asam oleat dan asam linoleat. Minyak Zaitun mengandung sekitar 80 % asam lemak 

tak jenuh tunggal dengan asam oleat yang  yang memiliki komposisi  terbanyak 

kandungannya (Vossen, 2007). Semakin besar kadar asam lemak tak jenuh terhadap 

asam lemak jenuh didalam pakan mengakibatkan penurunan konsentrasi kolesterol 

plasma disertai diet (Murray et al., 2003). 

 Asam oleat dan asam linoleat merupakan kandungan asam lemak yang 

termasuk asam lemak rantai panjang (Long Chain Fatty Acids/ LCFA) pada Minyak 

Zaitun. LCFA umumnya disebut dengan asam lemak bebas atau asam lemak yang tak 
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dapat diesterifikasi, yang memiliki rantai asam lemak yang lurus yang mengandung 

12 rantai karbon atau lebih yang memiliki rantai rangkap. Pada asam oleat rantai 

rangkap terletak antara C9-C10, asam linoleat memiliki ikatan rangkap antara C9-C10 

dan C12-C13 (Kaneko et al, 2007). 

 Komposisi asam lemak dari diet lemak akan menggantikan plasma lemak dan 

konsentrasi lipoprotein pada sebagian individu. Perbedaan efek dari diet asam lemak 

pada plasma lemak dan lipoprotein berhubungan dengan struktur kimia misalnya, 

keberadaan, ketidakadaan atau lokasi dari ikatan rangkap. Diet asam lemak rantai 

panjang yang tidak jenuh (panjang 14 – 16 rantai karbon) menurunkan aktivitas 

reseptor, melemahkan pemindahan rata – rata partikel LDL dari sirkulasi dan 

meningkatkan total plasma, LDL, konsentrasi HDL secara relatif asam lemak rantai 

pendek (6 – 12 rantai karbon) dan asam stearat (18 karbon) menghasilkan sedikit/ 

tidak berubah pada konsentrasi kolesterol plasma.  MUFA dianggap mempunyai efek  

bahwa pergantian asam lemak tak jenuh dengan MUFA (asam tak jenuh rantai 

tunggal) memberikan efek meminimalisir penurunan konsentrasi kolesterol HDL. 

Asam lemak dapat diubah dengan memperpanjang rantai karbon dan dengan 

memberi ikatan rangkap. Secara kuantitatif, modifikasi yang terpenting adalah 

perubahan palmitat menjadi asam oleat, 18:2 (9), yaitu asam lemak terbanyak yang 

dijumpai pada lemak hewan. Perubahannya hanya berupa penambahan karbon dan 

pemberian satu ikatan rangkap (Goldstein,1996).  

Terdapat hubungan timbal balik antara lipogenesis hepatik dan konsentrasi 

asam lemak bebas didalam serum. Inhibisi lipogenesis yang paling besar tejadi pada 
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kisaran asam lemak bebas yang menimbulkan peningkatan kadar asam lemak bebas 

didalam plasma selama peralihan dari keadaan kenyang ke keadaan lapar. Reaksi 

yang mengatur lintasan lipogenik terletak pada tahap Asetil Ko – A karboksilase, 

Asetil Ko – A karboksilase merupakan enzim alosterik dan diaktifkan oleh sirat, yang 

konsentrasinya meningkat pada keadaan kenyang dan merupakan indikator untuk 

menunjukkan pasokan asetil Ko – A yang banyak. Meskipun demikian, enzim 

tersebut dihambat oleh molekul asil Ko – A rantai panjang, sebuah contoh bagi 

inhibisi metabolik umpan balik negatif oleh suatu produk dari sebuah rangkaian 

reaksi. Jadi, bila Asil Ko – A berakumulasi karena tidak cukup cepat teresterifikasi, 

maka senyawa tersebut secara otomatis mengurangi sintesis asam lemak yang baru. 

Demikian pula, jika asil Ko – A berakumulasi sebagai akibat meningkatnya lipolisis 

atau aliran masuk asam lemak bebas ke jaringan, keadaan ini juga akan menghambat 

sintesis asam lemak yang baru (Mayes, 2000). 

 Kolesterol HDL mempermudah penghilangan kolesterol dari dinding 

arteri melalui 2 cara yaitu meningkatkan esterifikasi kolesterol, menghambat 

pengambilan kompleks  kolesterol HDL oleh sel dinding arteri. Kadar HDL – C akan 

memproteksi penyakit kardiovaskuler dan kadar kolesterol yang rendah (kurang dari 

40 ml/dl) akan meningkat pada resiko penyakit jantung. Dalam pengukuran 

kolesterol, kandungan partikel HDL yang digunakan sebagai perlindungan kesehatan 

kardiovaskuler, berlawanan dengan kolesterol”jahat” LDL (Anonim, 2008). 
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BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

Pemberian Minyak Zaitun pada Tikus Putih (Rattus norvegicus) yang 

diberikan diet tinggi lemak tidak berpengaruh nyata terhadap peningkatan kadar 

kolesterol HDL. 

6.2 Saran  

 Saran – saran yang  yang dapat diberikan adalah : 

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang pengaruh Minyak Zaitun 

berdasarkan kandungan yang ada didalamnya. 

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang pengaruh Minyak Zaitun tanpa  

pakan tinggi lemak. 
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RINGKASAN 

 

YUNINA. Pengaruh Minyak Zaitun terhadap kadar kolesterol HDL 

tikus putih (Rattus norvegicus) yang diberikan diet tinggi lemak (di bawah 

bimbingan Dr. E. Bimo Aksono H.P., M.Kes., drh selaku dosen pembimbing pertama  

dan Roesno Darsono., drh selaku dosen pembimbing kedua). 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Minyak Zaitun terhadap 

kadar kolesterol HDL tikus putih (Rattus norvegicus) yang diberikan diet tinggi 

lemak, sebagai jawaban atas permasalahan tentang peningkatan kejadian penyakit 

jantung koroner yang disebabkan oleh peningkatan kolesterol (hiperkolesterolemia). 

Diharapkan penelitian ini menjadi bukti ilmiah bahwa Minyak Zaitun (Olive oil) 

digunakan sebagai alternatif solusi menurunkan kadar kolesterol pada diet tinggi 

lemak, pencegahan hiperkolesterolemia dan menurunkan kejadian penyakit  stroke, 

hipertensi, aterosklerosis, dan penyakit jantung koroner serta penyakit yang 

disebabkan tingginya kadar lemak dalam darah. 

Penelitian dilakukan terhadap Tikus (Rattus norvegicus) sebanyak 20 ekor 

dibagi dalam dua kelompok yaitu Po sebagai kontrol dengan diet tinggi lemak dan P1  

dengan pemberian Minyak Zaitun. Lama penelitian yaitu masa adaptasi dengan pakan 

tinggi lemak selama 4 minggu, perlakuan dengan pemberian Minyak Zaitun selama 8 

minggu. 
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 Pada akhir penelitian dilakukan pemeriksaan kadar kolesterol HDL tikus 

putih (Rattus norvegicus) yang pemeriksaannya dilakukan di Balai Besar 

Laboratorium Kesehatan Daerah (BBLK) Surabaya. Penelitian ini menggunakan 

analisis data Independent Sample t-Test atau program SPSS For 13.0 Windows.  

Hasil pemeriksaan tikus putih (Rattus norvegicus) kadar kolesterol HDL pada 

penelitian ini dapat dilihat bahwa rata – rata kadar kolesterol HDL untuk kelompok 

kontrol ( Po ) yaitu sebesar 23.70 mg/dl dengan standar deviasi (SD) sebesar 5.658  

dan kelompok perlakuan  Minyak Zaitun (P1) yaitu sebesar 20.90 dan standar deviasi 

(SD) sebesar 3.537. Berdasarkan analisis statistik menggunakan Independent Sample 

t-Test, kadar kolesterol HDL antara kelompok yang diberi Minyak Zaitun 

meninjukkkan tidak ada perbedaan yang nyata (p>0,05) dibandingkan dengan 

kelompok tanpa Minyak Zaitun (kontrol). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap peningkatan kadar kolesterol HDL tikus putih (Rattus norvegicus) 

dengan diet tinggi lemak. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui pengaruh Minyak Zaitun terhadap kadar kolesterol HDL serum darah  

tikus putih (Rattus norvegicus) dengan dilakukan pemeriksaan kadar kolesterol HDL 

sebelum dan sesudah perlakuan, pemberian diet yang normal selama perlakuan, 

penambahan dosis dan juga dilakukan penambahan waktu perlakuan. 
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Lampiran 1. Prosedur Operasional Uji Direct  HDL  

 Kandungan Kit  

Enzym solution : 

Detergent 1 

4-aminoantipyrine (0,5 mmol/L) 

Cholesterol oxidase (1,2 U/ml) 

Cholesterol esterase 

Peroxidase 

Good’s buffer solution (pH 6,3) 

Chromogenic coupler solution : 

Detergent 2  

N,N-bis (4-sulfobutyl)-m-toluidine (1,0 mmol/L) 

 Good’s buffer solution (pH 6,3) 

 Penggunaan  

Untuk determinasi kuantitatif dari kadar kolesterol  HDL pada serum atau 

plasma  

 Metode  

I. Metode Assay  

Sebuah metode homogenisasi dengan penggunaan teknologi detergen 

inovatif. 
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II. Prinsip kerja  

III. Reaksi 1:  

HDL,VLDL,CM  detergent 1 micellary cholesterol   

Cholesterol esterase H2O2 

Cholesterol oxidase  

H2O2+4-aminoantipyrine  peroksidase   colorless product  

HDL detergent 1   HDL  

 

Reaksi 2 :  

LDL  detergent 2  micellary cholesterol  

 

Cholesterol esterase    H2O2 

 Cholesterol oxidase  

H2O2+4-aminoantipyrine +DSBmT  peroksidase   colored product 
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Lampiran 2. Perhitungan dosis pemberian Olive oil  
 
Diketahui  :  
  Berat badan tikus dalam table (B)  : 200 gram 
  Nilai konversi tikus manusia (K)  : 0,018 
  Dosis pada manusia 70 Kg dalam table (D) : 30 ml 
 
Ditanyakan : 
  Dosis …..? 
 
Penyelesaian : Dosis = 1/B x K xD 
     1/200x0,018x30 
   = 0,0027 ml/gram BB tikus  
 
Ex: Rata – rata berat tikus antara 150-270 gram maka dosisnya adalah  
 0,0027x150=0,405 ml 0,0027x270=0,729ml 
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Lampiran 3.Susunan diet Standart  per 10 Kg (Widodo, 1994). 

Tepung jagung   2.5 Kg 

Tepung terigu    3.4 Kg 

Tepung kacang hijau  1.4 Kg 

Tepung ikan    1.6 Kg 

Lemak babi    0.8 Kg  

Vit B1    0.48 Kg 

Vit B2     1.2 Kg 

Mikotinamid    12 gram 
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Kalsium pantotenat   2.4 gram 

Vit B6     0.4 gram 

Kolin bitartat    45.6 gram 

Multivitamin (Roche)* 40.0 gram 

*Tiap gram multivitamin Roche mengandung : 

 100.000 UI Vitamin A 

 1000 UI Vitamin D 

 50 mg Vitamin B2 

 80 UI Vitamin E 

 

 

 

 

 

Lampiran 4.  Analisis  Biologis dan Kimia Tikus Putih 

Berat badan    

Jantan (gram) : 300- 400 

Betina (gram) : 250- 300 

Lama hidup (tahun) : 2,5 – 3 

Temperatur tubuh (oC) : 2,5 – 3 

Kebutuhan air (ml/100 g BB) : 8 -11 
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Kebutuhan makanan (g/100 g BB) : 5 

Pubertas (hari) : 50-60 

Lama kebuntingan (hari) : 21-23 

Mata membuka (hari) : 10-12 

Tekanan darah 

Systolik  (mmHg) : 84-184 

Diastolik (mmHg) : 58-145 

Frekuensi jantung (per menit) : 330 - 480 

Frekuensi respirasi (per menit) : 66 – 114 

Tidal volume (ml) : 0,6 – 1,25 

Eritrosit (RBC) (x 106/mm3) : 5,00-12,00 

Hemoglobin (g/dl) : 11,1 – 18,0 

MCV (µ3) : 44,5 – 69,0 

MCH (µµg) : 12,0 – 24,5 

MCHC (%) : 21,6 – 42,0 

Hematokrit (PCV) (ml%) : 36,0 – 52,0 

Leukosit (WBC) (x 103/mm3) : 3,00 – 15,00 

Neutrofil (x 103/mm3) : 1,10 – 4,00 

Eosinofil (x 103/mm3) : 0,00 – 0,08 

Basofil (x 103/mm3) : 0,00 – 4,00 

Limfosit (x 103/mm3) : 4,00 – 10,00 

Monosit (x 103/mm3) : 0,00 – 0,10 
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Glukose ( mg/dl ) : 50 – 135 

BUN ( mg/dl ) : 5,0 – 29,0 

Kolesterol ( mg/dl )  : 10,0 – 54,0 

Total protein (g/dl) : 4,70 – 8,15 

Albumin (g/dl) : 2,70 – 5,10 

SGOT (IU/I) : 45,7 – 80,7 

SGPT (IU/I) : 17,5 – 30,2 

Alkaline fosfatase (IU/I) : 56,8 – 128  

(Kusumawati, 2004).  

  

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5. Konversi Perhitungan Dosis untuk berbagai jenis hewan dan manusia 

(Kusumawati,2004) 

 Mencit  

20 g 

Tikus 

200g 

Marmot 

400g 

Kelinci 

2 kg 

Kucing 

2 kg 

Kera  

4 kg 

Anjing 

12 kg 

Manusia 

70 kg 

Mencit  1,0 7,0 2,25 27,8 29,7 64,1 124,2 387,9 
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20 g 

Tikus 

200g 

0,14 1,0 1,74 3,9 4,2 9,2 17,8 56,0 

Marmot 

400g 

0,008 0,57 1,0 2,25 2,4 5,2 10,2 31,5 

Kelinci 

2 kg 

0,04 0,25 0,44 1,0 1,08 2,4 4,5 14,2 

Kucing 

2 kg 

0,03 0,23 0,41 0,92 1,0 2,2 4,1 13,0 

Kera  

4 kg 

0,016 0,11 0,19 0,42 0,45 1,0 1,9 6,1 

Anjing 

12 kg 

0,008 0,06 0,1 0,22 0,24 0,53 1,0 3,1 

Manusia 

70 kg 

0,0026 0,018 0,031 0,07 0,076 0,16 0,32 1,0 

 

 

 

 

Lampiran 6. Hasil Pemeriksaan kadar kolesterol HDL tikus putih (Rattus norvegicus) 
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Lampiran 7. Gambar alat dan bahan penelitian 
 

 
Gambar 1. Tikus Putih (Rattus norvegicus) galur wistar, box kandang dan sekam padi  

 

 
 

Gambar 2. Sonde untuk Minyak Zaitun (Perlakuan) 
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Gambar 3. Box dan kapas untuk anestesi per inhalasi 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4. tabung reaksi dan rak untuk meletakkan sample serum darah 
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Gambar 5. Spuit dan jarum untuk pengambilan darah 
 
 
 

 
Gambar 6. Timbangan untuk mengukur berat badan tikus 
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Lampiran 8. Analisis data dengan SPSS for windows 13.0 
 
 
 

Group Statistics

10 23.70 5.658 1.789

10 20.90 3.573 1.130

Kelompok
1

2

hdl
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
 

Independent Samples Test

.943 .344 1.323 18 .202 2.800 2.116 -1.646 7.246

1.323 15.194 .205 2.800 2.116 -1.705 7.305

Equal varian
assumed

Equal varian
not assumed

hdl
F Sig.

Levene's Test for
quality of Variance

t df Sig. (2-tailed
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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