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RINGKASAN 

Uji AKTIVITAS ANTIKOLESTEROL EKSTRAK KERING  DAUN 

AFRIKA (Vernonia amygdalina Delile) TERHADAP MENCIT (Mus 

musculus) YANG DIINDUKSI ALOKSAN DAN DIET TINGGI 

KOLESTEROL 

  

Aina Al Mardhiyah 

 Kadar kolesterol yang tinggi merupakan faktor resiko yang utama 

sebagai penyebab penyakit kardiovaskular dan stroke. Obat konvensional 

yang umum digunakan untuk terapi hiperlipidemia adalah golongan 

penghambat kompetitif             3-Hidroksi-3metilglutaril koenzim A (HMG  

CoA reduktase), antara lain statin. Obat hipolipidemik memiliki beberapa 

efek samping, golongan statin memiliki efek samping antara lain miopati, 

rhabdomiolisis dan toksisitas hepar. Indonesia kaya akan tanaman obat yang 

dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan dengan efek samping lebih 

rendah. Daun Afrika (Vernonia amygdalina) secara empiris dipercaya 

masyarakat dapat menurunkan kadar kolesterol. Penelitian sebelumnya 

menunjukkan adanya golongan flavonoid, tannin dan saponin dalam daun 

Vernonia amygdalina bertanggung jawab terhadap aktivitas penurunan 

kadar kolesterol. 

 Tujuan penelitian ini adalah mengetahui aktivitas penurunan 

kolesterol ekstrak kering Daun Afrika terhadap mencit yang diinduksi 

aloksan dan diet tinggi kolesterol. Pada penelitian ini digunakan 30 ekor 

mencit yang terbagi dalam 6 kelompok dengan 5 ekor mencit pada masing – 

masing kelompok, yaitu kelompok kontrol normal, kontrol negatif, kontrol 
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positif, dan 3 kelompok uji. Keadaan hiperkolesterol diperoleh dengan 

induksi aloksan monohidrat 3mg/ 20g BB yang dilarutkan dalam larutan 

buffer sitrat 0,05M pH 4,5 pada mencit secara intraperitoneal dan diet tinggi 

kolesterol selama 4 hari berturut – turut. Pemberian perlakuan dilakukan 

selama 7 hari berturut – turut, pengambilan data kadar kolesterol dilakukan 

pada hari ke-4 setelah induksi aloksan, hari ke-3, ke-5, dan ke-7 setelah 

pemberian perlakuan. 

 Semua kelompok diinduksi aloksan dan diet tinggi kolesterol, kecuali 

kelompok kontrol normal yang digunakan untuk melihat profil kolesterol 

mencit non – hiperkolesterol. Kelompok kontrol normal tidak mendapat 

perlakuan apapun, kelompok kontrol negatif diberikan suspensi campuran 

cornstarch dan microcel, kelompok kontrol positif diberikan suspensi 

Atorvastatin 0,026mg/ 20g, kelompok uji diberikan suspensi ekstrak etanol 

kering Daun Afrika dengan dosis untuk D1 adalah 5,6mg/ 20g BB, 

kelompok D2 sebanyak 8,4mg/ 20g BB, dan kelompok D3 sebesar 11,2mg/ 

20g BB. Semua bahan disuspensikan dalam larutan CMC-Na 0,5%, 

perlakuan diberikan setiap hari dengan jarak waktu yang sama dan 

diberikan setelah pengukuran kadar kolesterol dilakukan.  

 Data kadar kolesterol yang diperoleh selama 7 hari penelitian 

dihitung delta penurunannya pada hari ke-0 dan ke-7, didapatkan hasil 

kelompok kontrol normal sebesar -16,4±11,6258, kelompok K(-) 

9,8±7,9649, kelompok K(+) 76±15,2381, kelompok D1 18±9,2032, 

kelompok D2 13,2±12,1383, kelompok D3 16,2±2,7821. Dari data tersebut 

kontrol positif memberikan penurunan kadar kolesterol lebih besar 

dibandingkan kelompok uji, dan diantara 3 kelompok uji yang memiliki 

penurunan kadar paling besar adalah kelompok D1 (5,6mg/ 20g BB). 

 Analisis statistik dilakukan dengan Anova one-way dilanjutkan uji 

Post-hoc dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil analisis menunjukkan 
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adanya perbedaan bermakna antara kontrol negatif dan kontrol positif, dan 

tidak ada perbedaan bermakna antara kontrol negatif dan kelompok uji.  

 Dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol kering Daun Afrika dapat 

menurunkan kadar kolesterol dalam darah mencit namun penurunan yang 

dihasilkan tidak lebih besar dibandingkan Atorvastatin sebagai obat 

golongan statin yang saat ini umum digunakan untuk menurunkan kadar 

kolesterol. 
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