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SURAT PERNYATAAN 

 
Yang bertandatangan di bawah ini saya mahasiswa skripsi : 

 

Nama  : Eny Catur Wulandari   

NIM  : (051111059) 

  

Menjelaskan dengan sesungguhnya bahwa, skripsi dengan 

judul utama: Uji Aktivitas Antikolesterol Ekstrak Kering Daun 

Kumis Kucing (Orthosiphon stamineus Benth.) terhadap Mencit 

yang Diinduksi Aloksan secara In Vivo merupakan penelitian yang  

ide dasar, serta pendanaan riset sepenuhnya dilakukan oleh dosen 

pembimbing skripsi yaitu: Prof. Dr. Sukardiman, MS., Apt. (NIP:  

196301091988101001); sehingga kewenangan publikasi dan HAKI 

dari hasil penelitian tersebut melekat dan menjadi hak yang sah dari 

dosen pembimbing. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan seksama untuk 

dapat digunakan sebagaimana mestinya, sehingga kegiatan publikasi 

dan pengajuan HAKI yang dilakukan oleh dosen pembimbing atau 
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menyertakan nama mahasiswa yang terlibat dan dosen lain dalam 
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LEMBAR PERSETUJUAN 

PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

 

 Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui 

skripsi/karya ilmiah saya, dengan judul : “UJI AKTIVITAS 

ANTIKOLESTEROL EKSTRAK KERING DAUN KUMIS 

KUCING (Orthosiphon stamineus Benth.) TERHADAP MENCIT 

YANG DIINDUKSI ALOKSAN SECARA IN VIVO” untuk 

dipublikasikan atau ditampilkan di internet, digital library 

Perpustakaan Universitas Airlangga atau media lain untuk 

kepentingan akademik sebatas sesuai dengan Undang-Undang Hak 

Cipta. 

Demikian pernyataan persetujuan publikasi skripsi/karya 

ilmiah saya buat dengan sebenar-benarnya. 
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saya sendiri. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini 

menggunakan data fiktif atau merupakan hasil dari plagiarisme, 

maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan kelulusan 

dan atau pencabutan gelar yang saya peroleh. 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. 

karena hanya atas rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas 

Antikolesterol Ekstrak Kering Daun Kumis Kucing 

(Orthosiphon stamineus Bent.) Terhadap Mencit Yang Diinduksi 

Aloksan”. 

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dorongan 

semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Prof. Dr. Sukardiman, MS., Apt. selaku pimpinan proyek dan 

pembimbing utama yang dengan tulus ikhlas dan penuh 

kesabaran, membimbing dan memberi dorongan baik moril 

maupun materiil kepada saya sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. 

2. Lusiana Arifianti, S.Farm., M.Farm., Apt. selaku pembimbing 

serta yang dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran, 

membimbing dan memberi dorongan moril kepada saya 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

3. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya Dr. 

Umi Athiyah, M.S., Apt. atas  kesempatan yang sudah diberikan 

kepada saya untuk mengikuti pendidikan program sarjana dan 

selama melakukan penelitian ini. 
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4. Prof. Dr. Sukardiman, MS., Apt. selaku ketua Departemen 

Farmakognosi dan Fitokimia yang telah membimbing dan 

menyediakan fasilitas penelitian dalam pengerjaan skripsi ini. 

5. Prof. Dr. Bambang Prajogo EW., MS., Apt. dan Dra. 

Rakhmawati, M.Si., Apt. selaku dosen penguji yang telah 

meluangkan waktu memberikan masukan dan saran demi 

perbaikan skripsi ini. 

6. Prof. Dr. Tutuk Budiati, MS., Apt. selaku dosen wali saya yang 

sudah memberi dorongan semangat dan motivasi tiada henti 

hingga saya menyelesaikan pendidikan sarjana. 

7. Staf  karyawan Laboratorium Farmakognosi dan Fitokimia, Pak 

Lismo, Pak Iwan, Pak Eko, Pak Parto dan Pak Jarwo atas 

bantuan yang telah diberikan kepada saya selama pengerjaan 

penelitian ini. 

8. Kepada keluarga saya yang paling saya cintai dan sayangi 

Bapak, Ibu, Mbak Novi, Mas Bayu, Mas Dani, dan Mbak Fetris 

atas segala doa, asuhan, pendidikan, kasih sayang, pengorbanan, 

semangat serta kesabaran tak terhingga yang telah diberikan 

kepada saya hingga sekarang.  

9. Teman-teman seperjuangan satu tim “Antikolesterol” Dinar, 

Jhoda, Laras, Aina, Nurima, Aning, tim “Antidiabetes” Irma, 

Devi, Bagas, Fiqi, Fanny (cece), Nanda, Mbak Inggi, dan tim 

“Toksisitas” Ayun, Niken, Tirza dan Raihan terima kasih atas 

semangat, motivasi dan bantuannya. Semoga rasa kekeluargaan 

dan kerjasama ini tidak berhenti sampai di sini. 
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10. Sahabat baik saya Susi, Erwinda, Diah dan juga teman-teman 

kelas A angkatan 2011 “ATB (A The Best)”. Semoga 

persahabatan dan kebersamaan kita bisa terjalin selamanya. 

11. Keluarga Selasih (Choni, Uum, Makita, Esty, Ayla) terima kasih 

dukungannya dan doanya semoga kebersamaan ini terus 

berjalan.   

12. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi saya 

dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan 

membalas kebaikan kalian semua.  

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Untuk itu segala bentuk saran maupun kritik dari berbagai 

pihak yang bersifat membangun akan saya terima. Akhir kata, 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan 

khususnya dalam kemajuan ilmu farmasi. 
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                                                                        Penulis   
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RINGKASAN 

UJI AKTIVITAS ANTIKOLESTEROL EKSTRAK KERING 

DAUN KUMIS KUCING (Orthosiphon stamineus Benth.) 

TERHADAP MENCIT YANG DIINDUKSI ALOKSAN 

SECARA IN VIVO 

 

Eny Catur Wulandari 

 

Hiperkolesterolemia adalah meningkatnya LDL (Low 

Density Lipoprotein) dan menurunnya HDL (High Density 

Lipoprotein) (Dipiro, 2008). Kejadian hiperkolesterolemia di 

Indonesia mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh adanya 

perubahan gaya hidup pada masyarakat, seperti mengkonsumsi 

makanan cepat saji dan kurangnya aktivitas fisik. Terapi secara 

farmakologis yang menggunakan obat-obat sintesis cenderung 

memiliki efek samping yang besar, sehingga masyarakat 

menggunakan obat tradisional sebagai terapi alternatif. Sehingga 

dilakukan penelitian uji aktivitas antikolesterol dari beberapa ekstrak 

tanaman, salah satunya yaitu ekstrak kering daun  kumis kucing 

(Orthosiphon stamineus). Kumis kucing (Orthosiphon stamineus 

Benth.) adalah salah satu tanaman yang digunakan sebagai obat 

tradisional, karena kumis kucing ini memiliki berbagai macam 

manfaat. Manfaat kumis kucing diantaranya adalah sebagai 

kemopreventif, diuretik, antidiabetes, antikolesterol, dan lain-lain. 

Penelitian ini menggunakan 6 kelompok uji yang masing-

masing  terdiri dari 5 mencit. Kelompok uji tersebut adalah 
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kelompok normal, kontrol negatif, kontrol positif, dosis 1 (12 

mg/20gBB mencit), dosis 2 (35 mg/20gBB mencit), dan dosis 3 (60 

mg/20gBB mencit). Semua kelompok kecuali kelompok normal, 

diinduksi menggunakan aloksan monohidrat yang dilarutkan dalam 

buffer sitrat pH 4,5 dan juga diinduksi menggunakan diet kolesterol 

tinggi (kolesterol murni 2% dan propiltiourasil 0,02% dalam telur 

puyuh). Setelah kadar kolesterolnya naik >200 mg/dL, kadar 

kolesterol mencit diamati pada hari ke-3, 5, dan 7. Perlakuan pada 

masing-masing kelompok dilakukan selama 7 hari. Kelompok 

normal  tidak diberikan perlakuan apapun, kelompok kontrol negatif 

disonde dengan corn starch dan comprescel yang disuspensikan 

dalam CMC-Na 0,5%, kelompok kontrol positif disonde dengan 

atorvastatin 0,026 mg/20g BB mencit. Dosis 1 disonde dengan 

ekstrak kering daun kumis kucing 12 mg/20g BB mencit, dosis 2 

sebesar 35 mg/20g BB mencit dan dosis 3 sebesar 60 mg/20g BB 

mencit.  

Rata-rata penurunan dari masing-masing kelompok  pada 

penelitian dianalisis statistik  menggunakan metode Anova One Way 

yang dilanjutkan dengan Post Hoc Test  metode LSD. Hipotesis yang 

diajukan adalah: H0= tidak ada sepasang kelompok yang berbeda 

secara signifikan, Ha= minimal ada satu pasang kelompok yang 

berbeda secara signifikan. Untuk menilai hipotesis statistik, 

ditentukan harga p hitung yang  akan dibandingkan dengan harga 

tingkat kepercayaan 95 % (α=0,05). Untuk penelitian uji aktivitas 

antihiperkolesterol ini, bila harga p hitung < harga α, yaitu 0,05, 

maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
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Nilai p hitung antar kelompok yang diperoleh dari hasil 

analisis statistik dengan program SPSS 16.0 adalah  0,018 (p<0,05). 

Hal  tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. 

Analisis statistik dilanjutkan dengan Post Hoc Test  metode LSD 

untuk mengetahui kelompok mana yang memiliki perbedaan 

bermakna. Hasilnya, terdapat tiga kelompok yang  memiliki 

perbedaan bermakna terhadap kelompok kontrol negatif, yaitu 

kelompok kontrol positif, kelompok uji dosis 2 dan kelompok uji 

dosis 3. Kelompok uji dosis 1 tidak berbeda bermakna terhadap 

kontrol negatif. Sehingga dosis 1 dikatakan tidak dapat menurunkan 

kadar kolesterol. Kelompok kontrol positif  berbeda bermakna 

dengan kontrol negatif  menunjukkan bahwa metode penelitian yang 

dilakukan sudah benar.   Selanjutnya, hal  ini menunjukkan bahwa 

dosis 2 (35 mg/20g BB mencit) dan dosis 3 (60 mg/20g BB mencit)  

memiliki aktivitas menurunkan kadar kolesterol pada mencit secara 

signifikan. Sedangkan antara dosis 2 dan dosis 3 tidak menunjukkan 

perbedaan bermakna. Artinya, dosis 2 dan dosis 3 memiliki potensi 

yang sama dalam menurunkan kadar kolesterol, sehingga dosis 

efektifnya dalam menurunkan kadar kolesterol adalah dosis 2. 

Ekstrak kering daun kumis kucing dapat menurunkan kadar 

kolesterol karena adanya kandungan senyawa golongan flavonoid 

dan terpenoidnya yang diketahui memiliki aktivitas antikolesterol. 

Flavonoid dapat mencegah kerusakan oksidatif dan oksidasi LDL. 

Efek antikolesterol dari flavonoid dapat terjadi melalui mekanisme 

tidak langsung yang memodulasi aktivitas reduktase HMG-CoA. 

Luteolin dapat menginduksi sekresi bilier kolesterol, sehingga 

mengurangi kadar kolesterol (Gross, 2004). 
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