
 

7 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan tentang Kumis Kucing (Orthosiphon stamineus 

Benth.) 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman 

Kerajaan : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dycotyledonae 

Bangsa : Lamiales 

Suku  : Lamiaceae 

Marga  : Orthosiphon 

Jenis : Orthosiphon stamineus (WARINTEK, 

2014) 

2.1.2 Sinonim 

Orthosiphon aristatus (Blume), Orthosiphon longiflorum 

Ham., Orthosiphon grandiflorumet aristatum Bl., 

Orthosiphon spiralis Merr., Orthosiphon grandiflorus 

Bold. Clerodendranthus spicatus (Thumb.) C.Y.Wu ex 

H.W.Li., dan Trichostemma spiralis Lour (Adnyana, et 

al., 2013). 

2.1.3 Nama Daerah 

Kumis kucing, kumis ucing, remujung, songot koceng, 

sesalaseyan (Indonesia), Java tea (Inggris), Misai kucing 

(Melayu), Yaa nuat maeo (Thailand), kabling gubat 

(Philipina), mao xu cao (Cina), neko no hige (Jepang), 

katzenbart (Jerman) (Adnyana, et al., 2013). 
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Gambar 2.1 Daun kumis kucing (Koleksi pribadi) 

 

2.1.4 Morfologi 

Terna, tumbuh tegak, pada bagian bawah berakar di 

bagian buku-bukunya, tinggi sampai 2 m, batang 

bersegi empat agak beralur, berambut pendek atau 

gundul. Helai daun berbentuk bundar telur lonjong, 

lanset, bundar telur atau belah ketupat yang dimulai 

dari pangkalnya, lancip atau tumpul, panjang 1-10 cm, 

lebar 7,5 mm-5 cm; urat daun sepanjang tepi berambut 

tipis atau gundul, kedua permukaan berbintik-bintik 

karena adanya kelenjar yang sangat banyak, panjang 

tangkai 3 cm. Perbungaan berupa tandan yang keluar di 

ujung cabang, panjang 7-29 cm, ditutupi oleh rambut 

pendek berwarna ungu yang kemudian menjadi putih; 

gagang berambut pendek dan jarang, panjang 1-6 mm. 

kelopak bunga berkelenjar, urat dan pangkal berambut 

pendek dan jarang sedangkan di bagian paling atas 
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gundul. Bunga bibir, mahkota berwarna ungu pucat 

atau putih, panjang 13-27 mm, di bagian atas ditutupi 

oleh rambut pendek yang berwarna ungu atau putih, 

panjang tabung 10-18 mm, panjang bibir 4,5-10 mm, 

helai bunga tumpul, bundar. Benang sari lebih panjang 

dari tabung bunga dan melebihi bibir bunga bagian 

atas. Buah geluk berwarna coklat gelap, panjang 1,75-2 

mm (Departemen Kesehatan RI, 1980). 

2.1.5 Kandungan dan Kegunaan 

Senyawa kimia utama yang terkandung dalam 

Orthosiphon stamineus adalah polimetoksiflavonoid 

(contoh: sinensetin dan eupatorin) dan derivatif asam 

kafeat (contoh: asam rosmarinat). Senyawa kimia lain 

yang terdapat pada Orthosiphon stamineus adalah 1-

okten-3-ol, asam 2,3-dikafeoiltartarat, 2-O-

deasetilorthosiphol J, 3-hidroksi-5,6,7,4’-

tetrametoksiflavon, 3-O-deasetilorthosiphol I, 4’,5,6,7-

tetrametoksiflavon, 4’-hidroksi-5,6,7-trimetoksiflavon, 

5,6-dihidroksi-7,4’-dimetoksiflavon, 5,7,4’-

trimetilpigenin, 5,6,7,4’- tetrametoksiflavon, 5,7,γ’,4’-

tetrametilluteolin, 5-hidroksi-6,7,γ’4’-

tetrametoksiflavon, 6-hidroksiorthosiphol B, 6-

hidroksi-5,7,4’-trimetoksiflavon, 7,γ’,4’-tri-O-

metilluteolin, 7-O-deasetilorthosiphol B, 14-deokso-14-

O-asetilorthosiphol Y, α-cadinol, α-huulena, -

bourbonena, -caryophyllena, -elemena, -pinena, -

sitisterol, -carryophylena, asam -hidroksibetulinat, -
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kadinena, asetovanillkromena, aurantiamida asetat, 

asam betulinat, borneol, bornil asetat, asam kafeat, 

asam kafeat depsida A-C, kamfena, kamfer, karonol, 

karvon, cis-karyofilena, karyofilena oksida, asam 

sikorat, sisimaritin, eugenol, hederagenin, ladanein, 

limonena, luteolin, metilripariokromena A, 

neoorthosiphol A-B, neoorthosiphon A, norstaminol A-

C, norstaminolakton A, nororthosiphonolida A, 

norstaminon A, asam oleanolat, orthokromena A, 

orthosiphol A-Z, orthosiphonon A-D, pillion, 

Quersetin, salvigenin, sekoorthosiphol A-C, siphonol 

A-E, staminol A-D, staminolakton A-B, 

tetrametilskutellarina, asam trans-ozat, asam ursolat, 

vomifoliol, asam 16-hidroksi betulinat (Adnyana, et al., 

2013).   

Manfaat yang diperoleh setelah 

mengkonsumsi Orthosiphon stamineus ini berasal dari 

senyawa-senyawa kimia tersebut. Beberapa penelitian 

menyatakan bahwa Orthosiphon stamineus mempunyai 

banyak manfaat, diantaranya yaitu sebagai 

kemopreventif, eupatorin secara kuat menghambat 

proliferasi sel MDA-MB-468 pada konsentrasi 

submikromolar sebagai hasil dari penghambatan CYP1 

(yang merupakan target kemoterapi kanker pada proses 

diferensiasinya dan selektif ekspresi pada sel tumor). 

Hal ini menunjukkan bahwa eupatorin merupakan 

senyawa kemopreventif untuk sel kanker payudara 
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yang mengekspresikan enzim CYP1 (Pan, et al., 2010). 

Diuretik, 50% ekstrak methanol dari Orthosiphon 

stamineus ditemukan dapat menghambat pertumbuhan 

Kristal kalsium oksalat, yang merupakan salah satu 

komponen utama gagal ginjal, menggunakan metode 

modified gel slide. Kemampuannya meningkatkan 

volume urin akan meningkatkan kelarutan kalsium 

oksalat dan kristal garam lainnya, seperti asam urat, 

yang diketahui dapat menginduksi epitaksikal deposisi 

kalsium oksalat. Peningkatan laju ekskresi urin dan 

volumenya (diuresis) akan menghilangkan dan 

mengurangi kesempatan tumbuhnya kristal atau 

agregasi kristal. Efek diuretik ini dipengaruhi oleh 

adanya senyawa semi-polar pada Orthosiphon 

stamineus, contohnya senyawa golongan flavonoid 

(Arafat, et al., 2008). 

Antidiabetes, pemberian ekstrak Orthosiphon 

stamineus dan glibenklamid setiap hari secara 

signifikan menurunkan kensentrasi plasma glukosa 

setelah 7-14 hari setelah pemberian. Selain itu, secara 

signifikan juga mengurangi kadar trigliserida dan 

meningkatkan HDL-kolesterol yang dibandingkan 

dengan kelompok kontrol diabetes. Pemberian ekstrak 

Orthosiphon stamineus selama 14 hari secara signifikan 

menurunkan trigliserida plasma dan meningkatkan 

plasma HDL-kolesterol. Hasil ini menunjukkan bahwa 

ekstrak Orthosiphon stamineus mempunyai efek 
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protektif melawan hiperlipidemia pada diabetes 

(Sriplang, et al., 2006). Antibakterial dan antioksidan, 

aktivitas antioksidan dari asam rosmarinat dilaporkan 

lebih baik daripada Trolox (asam 6-hidroksi-2,5,7,8-

tetrametilkroman-2-karboksilat, larutan dalam air dari 

derivatif vitamin E dengan aktivitas antioksidan sama 

dengan vitamin E) atau vitamin E. Asam rosmarinat 

mempunyai aktivitas free radical scavenging yang 

tinggi. Namun aktivitas tersebut tidak hanya 

disebabkan oleh asam rosmarinat, senyawa lain yang 

ada pada ekstrak Orthosiphon stamineus juga 

berkontribusi. Walaupun begitu, telah dilaporkan 

bahwa ada korelasi yang kuat antara tingkatan asam 

rosmarinat dengan potensi aktivitas antioksidan. Selain 

itu, asam rosmarinat juga dilaporkan memiliki aktivitas 

biologis lain secara in vitro seperti antiviral, 

antibakterial, antiinflamatori dan anti karsinogenik (Ho, 

et al., 2010). Antihipertensi, nutraseutikal kombinasi 

yang mengandung Orthosiphon stamineus secara 

signifikan dapat mengurangi sistolik, diastolik dan 

tekanan nadi pada subjek hipertensif dislipidemik yang 

hanya diterapi dengan ACE-I atau CCB, bahkan kurang 

relevan dibandingkan dengan HCTZ (Cicero, et al., 

2012). 
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Gambar 2.2 (A) Asam Rosmarinat, (B) Sinensetin, (C) 

Eupatorin (Pan, et al., 2011) 

  

Gambar 2.3 Asam oleanolat        Gambar 2.4 Hederagenin 

 

             

Gambar 2.5 Asam ursolat        Gambar 2.6 Asam betulinat 
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Gambar 2.7 Quercetin 

 

2.1.6 Toksisitas Daun Kumis Kucing 

Berbagai penelitian tentang toksisitas daun kumis 

kucing menunjukkan bahwa daun kumis kucing ini 

relatif aman untuk dikonsumsi. Penelitian tentang 

toksisitas pada ekstrak air daun kumis kucing 

menunjukkan hasil bahwa tidak terjadi perbedaan pada 

organ liver, ginjal, dan paru-paru, kecuali terjadi diare 

ringan pada tikus yang diterapi dengan ekstrak air daun 

kumis kucing dengan tikus yang digunakan sebagai 

kontrol. Data menunjukkan bahwa dosis oral lebih dari 

2000 mg/kg/hari yang diberikan pada tikus Sprague 

Dawley tidak menimbulkan toksik ataupun 

menyebabkan kematian embrio, retardasi pertumbuhan 

prenatal atau malformasi structural (Muhammad, et al., 

2013). Penelitian lain menyimpulkan bahwa ekstrak 

daun kumis kucing terstandar tidak memberikan efek 

akut pada tikus dengan dosis 5000 mg/ kgBB tikus dan 

tidak toksik. Toksisitas akut LD50 diestimasikan >5000 

mg/kgBB tikus (Abdullah, et al., 2009; Mohamed, et 

al., 2011). 
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2.2 Tinjauan tentang Ekstrak Kering Orthosiphon stamineus 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh 

dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau 

simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan 

massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian 

hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan 

(Departemen Kesehatan RI, 1995).  

Ekstrak yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah ekstrak kering daun kumis kucing (Orthosiphon 

stamineus) yang diperoleh dari Laboratorium Departemen 

Farmakognosi dan Fitokimia Fakultas Farmasi 

Universitas Airlangga, Surabaya. Ekstrak dibuat dengan 

cara maserasi dengan menggunakan etanol 70% satu 

bagian serbuk kering daun kumis kucing dimasukkan ke 

dalam maserator, ditambah 10 bagian etanol 70%, 

direndam selama 6 jam sambil sekali-kali diaduk, 

kemudian didiamkan sampai 24 jam. Maserat dipisahkan 

dan proses diulangi dua kali dengan jenis dan jumlah 

pelarut yang sama. Semua maserat dikumpulkan dan 

diuapkan dengan penguap vakum hingga diperoleh 

ekstrak kental. Ekstrak kental kemudian ditambahkan 

dengan microcell dan corn starch, perbandingan ekstrak 

dan bahan tambahan tersebut adalah 60:40.  

a. Comprecel 

Mikrokristalin selulosa adalah depolimerisasi 

sebagian dari selulosa. Secara fisik, mikrokristalin 
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berwarna putih, tidak berbau, berbentuk serbuk (fine 

powder), tidak berasa, tidak larut dalam air dan 

sebagian besar pelarut organik. Mikrokristalin 

selulosa terdiri beberapa tingkatan, diantaranya yaitu 

original M101 dan M102, kelembaban rendah M103, 

M112 dan M113, partikel kasar M200 dan M212, 

kerapatan tinggi M301 dan M302, partikel kecil  

M105. Pada industri obat biasanya digunakan 

sebagai pengikat, disintegran, pengisi, lubrikan dan 

memperbaiki aliran (glidan) (Mingtai Chemical, 

2015). 

b. Corn Starch 

Corn starch tidak larut dalam air. Corn starch 

memiliki fungsi sebagai pengisi, disintegran, 

memperbaiki sifat alir dan memperbaiki kekerasan 

pada tablet. Corn starch inkompatibel dengan 

senyawa pengoksidasi kuat dan membentuk senyawa 

berwarna dengan iodin. Corn starch termasuk ke 

dalam bahan yang non toksik dan tidak menimbulkan 

iritasi. Reaksi alergi sangat jarang terjadi karena 

mengkonsumsi corn starch. Corn starch dinilai aman 

dan tidak ada batasan untuk konsumsi setiap hari 

(daily intake) (Rowe, et al., 2009).   

Ekstrak kering yang dihasilkan baunya aromatis, rasa 

agak pahit, dan warna hijau kecoklatan.  
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2.3 Tinjauan tentang Hiperkolesterolemia 

Kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid adalah 

komponen utama lipid dalam tubuh. Komponen tersebut di 

edarkan di dalam tubuh dalam bentuk kompleks lipid dan 

protein yang dikenal sebagai lipoprotein. Ada 3 kelas utama 

lipoprotein dalam serum, yaitu low-density lipoprotein (LDL), 

high-density lipoprotein (HDL) dan very-low-density 

lipoprotein (VLDL). Lipoprotein disorder diklasifikasikan 

menjadi 6 kategori, yang umumnya digunakan untuk 

mendeskripsikan fenotip dislipidemia. 

 

Tabel II.1 Klasifikasi lipoprotein disorder 

Tipe Peningkatan Lipoprotein 

I Kilomikron 

IIa LDL 

IIb LDL + VLDL 

III IDL (LDL1) 

IV VLDL 

V VLDL + Kilomikron 

 

Hiperkolesterolemia adalah meningkatnya low-density 

lipoprotein (LDL) dan menurunnya high-density lipoprotein 

(HDL) yang secara jelas berhubungan dengan meningkatnya 

resiko penyakit jantung koroner dan morbiditas dan mortilitas 

serebrovaskular. LDL adalah target utamanya. 

 

2.3.1 Gejala Hiperkolesterolemia 

Hiperkolesterolemia ditandai dengan secara 

selektif terjadi peningkatan LDL dalam plasma, terjadi 

deposisi LDL-derived kolesterol di tendon (xanthomas) 
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dan arteri (atheromas), serta adanya peninggalan yang 

merupakan sifat dominan autosomal dengan homozigot 

lebih berpengaruh daripada heterozigot. Homozigot 

(prevalensi 1:1.000.000) terdapat pada 

hiperkolesterolemia (650-1.000 mg/dL), dengan 

kemunculan pertama pada kutaneus xanthomas dan fatal 

CHD secara umum sebelum usia 20 tahun. Kerusakan 

utama pada hiperkolesterolemia adalah ketidakmampuan 

LDL berikatan dengan reseptor LDL atau kerusakan dari 

internalisasi komplek reseptor LDL pada sel setelah 

terjadi ikatan normal, namun ini jarang terjadi. 

 

Tabel II.2 Manifestasi klinis hiperkolesterolemia 

Manifestasi klinik Keterangan 

General 1. Sebagian besar pasien tidak ada gejala 

selama beberapa tahun sebelum penyakit ini 

dibuktikan secara klinis 

2. Pasien dengan sindrom metabolik : obesitas 

abdominal, dislipidemia aterogenik, 

tekanan darah meningkat,resistensi insulin 

dengan atau tanpa glukosa intoleran, 

protrombotik state atau proinflamatory 

state. 

Symptoms Nyeri dada, palpitasi, berkeringat, gelisah, nafas 

pendek, tidak sadar atau susah bergerak atau 

susah bicara, nyeri abdomen, kematian 

mendadak. 

Signs Nyeri abdomen, pankreatitis, eruptif xanthomas, 

polineuropati peripheral, tekanan darah tinggi, 

BMI > 30 kg/m
2
 atau ukuran pinggang > 40 

inch pada laki-laki (35 inch pada wanita). 

Laboratory test Peningkatan kolesterol total, LDL,Trigliserida, 

apolipoprotein B, C-reaktif protein, HDL 

rendah. 
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Other diagnostic 

test 

Lipoprotein(a), homocysteine, serum amyloid 

A, small dense LDL (pattern B), HDL 

subclassification, apolipoprotein E isoforms, 

apolipoprotein A-1, fibrinogen, folate, 

Chlamydia pneumoniaetiter, lipoprotein-

associated phospholipase A2, omega-3. 

 

 

2.3.2 Faktor Penyebab Hiperkolesterolemia 

Faktor penyebab dari hiperkolesterolemia 

adalah hipotiroidisme, penyakit liver obstruktif, 

sindrom nefrotik, anorexia nervosa, profiria akut. 

Selain itu, hiperkolesterolemia juga dapat disebabkan 

oleh obat, diantaranya yaitu: progestin, diuretik tiazid, 

glikokortikoid, -blocker, isotretinoin, inhibitor 

protease, siklosporin, mirtazapin dan sirolimus (Dipiro, 

2008). 

2.3.3 Mekanisme Terjadinya Hiperkolesterolemia 

Lemak hewani dapat meningkatkan sintesis 

kolesterol di liver dan konsekuensinya menurunkan 

densitas reseptor LDL sehingga konsentrasi kolesterol 

yang kaya akan LDL pada serum meningkat (LDL-

kolesterol > 135 mg/dL). Sehingga terjadi peningkatan 

ikatan LDL terhadap scavenger receptor yang 

memediasi penggabungan kolesterol dengan makrofag, 

kulit dan dinding pembuluh darah. Hiperkolesterolemia 

adalah faktor resiko dari aterosklerosis dan penyakit 

jantung koroner. Pada familial hiperkolesterolemia 

penyebab utamanya adalah kerusakan gen yang 

bertanggung jawab terhadap high-affinity LDL receptor 
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yang mencegah cellular uptake dari LDL. Kerusakan 

ini dapat menyebabkan: mengurangi transkripsi 

reseptor, sisa reseptor protein pada retikulum 

endoplasma, mngurangi penggabungan reseptor dengan 

membrane sel, mengurangi ikatan LDL, atau abnormal 

endositosis. Serum kolesterol meningkat, pertama, 

pengurangan cellular uptake dari LDL, kedua, jaringan 

ekstrahepatik mensintesis lebih banyak kolesterol, 

karena pengurangan uptake LDL pada jaringan 

menggagalkan penghambatan aksi 3-HMG-CoA 

reduktase (Silbernagl dan Lang, 2000). 

2.3.4 Obat-obat Hiperkolesterolemia 

Merubah gaya hidup harus diimplementasikan 

pada semua pasien, lebih diutamakan daripada terapi 

obat. Komponen dalam merubah gaya hidup adalah 

mengurangi makan makanan yang mengandung lemak 

jenuh dan kolesterol, makanan untuk mengurangi LDL, 

seperti mengonsumsi sayuran yang mengandung stanol 

dan sterol, makanan berserat, mengurangi berat badan, 

dan meningkatkan aktivitas fisik (30 menit per hari). 

Walaupun banyak obat penurun lipid telah ada, namun 

tidak ada yang efektif untuk semua lipoprotein 

disorder, dan semuanya pasti memiliki efek samping. 

Obat penurun lipid dapat dikelompokkan ke dalam 

beberapa kelompok, diantaranya yaitu: menurunkan 

sintesis VLDL dan LDL, meningkatkan klirens VLDL, 

meningkatkan katabolisme LDL, menurunkan absorbsi 
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kolesterol, meningkatkan HDL, atau ada yang memiliki 

efek kombinasi. 

 

Tabel II.3 Obat untuk lipoprotein disorder 

Obat Mekanisme 

kerja 

Efek 

terhadap 

lipid 

Efek 

terhadap 

lipoprotein 

Dosis  

Kolesteramin, 

kolestipol, 

kolesevelam 

↑ 
katabolisme 

LDL, ↓ 
absorbsi 

kolesterol 

↓ 
kolesterol 

↓ LDL, ↑ 
VLDL 

8 g tid 

Niacin  ↓ sintesis 
LDL dan 

VLDL 

↓ 

trigliserida 

dan 

kolesterol 

↓ VLDL 
dan LDL, ↑ 
HDL 

2 g tid 

Gemfibrozil, 

fenofibrate, 

clofibrate 

↑ klirens 
VLDL, ↓ 
sintesis 

VLDL 

↓ 
trigliserida 

dan 

kolesterol 

↓ VLDL 
dan LDL, ↑ 
HDL 

600 

mg 

bid, 54 

mg 

atau 

67 mg, 

1 g bid 

Lovastatin, 

pravastatin, 

simvastatin 

↑ 
katabolisme 

LDL, 

menghambat 

sintesis LDL 

↓ 
kolesterol 

↓ LDL 20-40 

mg, 

10-20 

mg, 

10-20 

mg 

Ezetimibe Mengeblok 

absorbsi 

kolesterol 

pada 

intestinal 

border 

↓ 
kolesterol 

↓ LDL 10 mg 
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Pada kasus hiperkolesterolemia Statin adalah 

pilihan pertama karena golongan  statin adalah yang 

paling poten dalam  menurunkan LDL (Dipiro,2008).  

 

2.4 Tinjauan tentang Atorvastatin  

Atorvastatin adalah obat antihiperkolesterol 

yang termasuk dalam golongan statin. Statin adalah 

pilihan pertama dalam mengatasi hiperkolesterol, karena 

obat golongan statin paling poten dalam menurunkan 

kadar LDL. Statin bekerja dengan cara mengganggu 

konversi HMG-CoA menjadi mevalonat, dengan 

menghambat kerja HMG-CoA reduktase sehinnga tidak 

terbentuk mevalonat yang nantinya akan dijadikan 

kolesterol. Penelitian tentang statin yang menggukan 

sukarelawan normal dan pasien hiperkolesterolemia 

memberikan hasil bahwa statin dapat mengurangi sintesis 

LDL-C serta meningkatkan katabolisme LDL yang 

dimediasi melalui LDL reseptor sebagai mekanisme 

utama dalam memberikan efek sebagai penurun lipid. 

Pada studi perbandingan dosis efikasi atorvastatin dengan 

simvastatin, pravastatin, lovastatin, dan fluvastatin pada 

pasien hiperkolesterolemi, hasil dari perbandingan 

tersebut, atorvastatin diketahui memiliki potensi paling 

tinggi dalam menurunkan kolesterol total dan LDL 

kolesterol.  Dosis atorvastatin dalam sehari adalah 10-20 

mg, sedangkan dosis maksimum dalam sehari adalah 80 

mg (Dipiro, 2008). Atorvastatin dan metabolitnya 
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dieliminasi di empedu dilanjutkan di hepar dan/ atau 

metabolisme ekstra hepatik. Waktu paruh atorvastatin 

pada manusia adalah 14 jam, tetapi waktu paruh dari 

aktivitas menghambat HMG-CoA reduktase adalah 20-30 

jam karena kontribusi dari metabolit aktif. Kurang dari 

2% dosis atorvastatin ditemukan dalam urin pada 

administrasi secara oral (Pfizer Ireland Pharmaceuticals, 

2006).  

2.5 Tinjauan tentang Aloksan 

Pada penelitian ini, aloksan berfungsi sebagai 

penginduksi. Aloksan yang digunakan adalah aloksan 

monohidrat. Aloksan akan mendegradasi sel -pankreas, 

sehingga pankreas akan melepaskan insulin secara besar-

besaran. Sehingga akan terjadi metabolisme disorder 

yang meliputi metabolisme karbohidrat, protein dan 

lemak. Karakteristik dari diabetik dislipidemia adalah 

kadar trigliserida plasma tinggi, kadar HDL-kolesterol 

rendah, dan peningkatan LDL-kolesterol. 

Ketidakmampuan insulin dalam menghambat pelepasan 

asam lemak bebas menyebabkan meningkatnya produksi 

VLDL-kolesterol. Peningkatan VLDL-kolesterol dan 

trigliserida menurunkan HDL-kolesterol dan 

meningkatkan LDL-kolesterol karena aktivasi dari 

lipoprotein lipase dan lesitin asil-kolesterol transferase 

(Sharma, et al., 2010). Defisiensi insulin juga 

berhubungan dengan hiperkolesterolemia karena 

abnormalitas metabolik (Akuador, et al., 2014). Aloksan 
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monohidrat didinduksikan secara intraperitonial dengan 

dosis 150 mg/kg BB (Daisy, et al., 2009).  

2.6 Tinjauan tentang PTU (Propiltiourasil) 

Propiltiourasil (PTU) adalah obat antihipertiroid 

dengan mekanisme menghambat biosintesis hormone 

tiroid (Dipiro, 2008). Hipotiroid biasanya dihubungkan 

dengan hiperlipidemia. Propiltiourasil (PTU) digunakan 

untuk menginduksi hipotiroidisme dengan cara 

menghambat oksidasi iodida pada kelenjar tiroid. 

Hipotiroidisme berhubungan dengan lebih tingginya 

tingkat LDL dalam darah yang dihubungkan dengan 

menurunnya katabolisme moekul LDL sehingga terjadi 

peningkatan kolesterol plasma (Wong, 2009). Hormon 

tiroid dapat meningkatkan sintesis kolesterol dengan cara 

mengaktivasi hidroksi-metil-glutaril koenzim A (HMG-

CoA) di hepar, ini memegang peranan penting dalam 

mengaktivasi 7α-hidroksilase mendorong terjadinya 

ekskresi kolesterol melalui empedu. Maka dari itu, pasien 

dengan hipotiroidisme memiliki tingkat serum kolesterol 

total yang tinggi (Yang, et.al., 2014).  
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2.7 Tinjauan tentang Kolesterol Murni 

 

Gambar 2.8 Struktur kimia kolesterol 

Kolesterol adalah serbuk putih yang memiliki titik 

didih γ60˚C dan titik leleh 147-149˚C. kolesterol murni larut 

dalam tween, etanol dan serum, sedangkan kelarutannya 

dalam air sebesar 0,002 mg/mL. Densitasnya adalah 1,067 

g/mL pada suhu β5˚C (Sigma Aldrich, 2015). Pada sebuah 

studi tentang hiperkolesterolemia yang diinduksi dengan 

kolesterol, konsentrasi plasma kolesterol meningkat sebesar 

67%  dengan pemberian kolesterol sebesar 1% pada tikus. 

Kadar kolesterol total dan trigliserida pada hepar lebih tinggi 

pada pemberian diet kolesterol daripada pemberian sistin 

atau kontrolnya (Serougne, et.al., 2015). 

2.8 Tinjauan tentang Telur Puyuh 

Telur unggas dapat digunakan sebagai sumber 

nutrisi, karena zat-zat yang terkandung didalamnya seperti 

proten, lemak, mineral, vitamin dan factor pertumbuhan 

yang dibutuhkan untuk perkembangan embrio. 

Bagaimanapun, konsumsi telur yang terlalu banyak pasti 

dikaitkan dengan masalah kesehatan, terutama karena 

kandungan kolesterolnya yang tinggi yang bisa 

menyebabkan penyakit jantung koroner. Makan satu telur 

dalam sehari dapat meningkatkan LDL pada plasma sebesar 
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4,1 mg/dL (Namara, 2000). Penelitian uji aktivitas 

antikolesterol ini menggunakan telur puyuh untuk 

meningkatkan kadar kolesterol mencit. Berat rata-rata telur 

puyuh adalah 11 g. Sekitar 60% dari massa telur puyuh 

terdiri dari putih telur. Putih telurnya mengandung hampir 

88% air, 10% protein dan 1% mineral, serta senyawa 

kimianya mirip seperti telur ayam. Kandungan kolesterol 

tertinggi terdapat pada bagian kuning telur pada telur puyuh 

(13,6 mg/g). Telur puyuh mempunyai konsentrasi 

monounsaturated fatty acid lebih tinggi dibandingkan 

dengan telur ayam pada bagian kuning telur dan 

mengandung lebih rendah polyunsaturated fatty acid. 

Konsentrasi total asam lemak jenuh pada kuning telurnya 

sama antar kedua spesies tersebut (Tolik, et.al., 2014).  

Pada sebuah studi menunjukkan bahwa kuning telur 

mengandung 240 mg kolesterol, mempunyai efek 

hiperlipidemik lebih besar dibandingkan dengan Kristal 

kolesterol yang larut dalam minyak. Pada orang yang 

mengkonsumsi  makanan dengan kadar kolesterol rendah, 

makan kuning telur dapat meningkatkan kadar kolesterol 

puasa pada serum sebesar 40 mg/dL (1,04 mmol/L), 

ditemukan juga peningkatan kadar LDL kolesterol sebesar 

12 % dengan mengkonsumsi telur (Spence, 2010). 
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