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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Daun Afrika 

 
Gambar 2.1 Tanaman Daun Afrika (Dokumen pribadi). 

 

2.1.1    Klasifikasi Daun Afrika 

 Kingdom  : Plantae. 

 Divisi  : Magnoliophyta. 

 Kelas  : Magnoliopsida. 

 Sub kelas : Asteridae. 

 Ordo  : Asterales. 

 Famili  : Asteraceae. 

 Genus  : Vernonia. 

 Spesies  : Vernonia amygdalina Delile. 

(Padua et al, 1999). 

2.1.2    Nama Daerah 

1. Jawa : Daun pahit. 

2. Padang : Daun insulin. 
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2.1.3    Nama Asing 

1. Inggris : Bitter leaf. 

2. Malaysia : South Africa leaf. 

3. Cina : Nan hui ye, Nan fei shu, Ikaruga   

    chrysanthemum tonsils. 

4. Afrika : Akpa gbo, Kossa fina, Mponasere, Oriwo. 

5. Kamerun : Ated nkol, Suwaaka. 

6. Ghana : Awono, Awonwene, Jankpantire. 

7. Kenya : Olulusia, South Afrika leaf. 

8. Tanzania : Omjunso, Mtugutu. 

9. Negara lain : Bitter leaf. 

(Orwa et al, 2009;  Agbogidi and Akpomorine, 2013; Yeap et al, 2010). 

2.1.4    Deskripsi Tanaman 

1. Habitus :  semak, tinggi 2-10 meter. 

2. Batang : kulit batang berwarna coklat muda, sedikit 

kasar dan mengelupas secara membujur, percabangan rapuh. 

3. Daun : berbentuk lancet-oblongata, luas daun dapat 

mencapai 28x10 cm, pada umumnya memiliki panjang 10 cm, 

berwarna hijau hingga hijau gelap dengan atau tanpa rambut 

halus diatas permukaan daun, diameter petiolus 6 mm, bentuk 

bulat telur. Memiliki bau khas dan rasa pahit. 

(Orwa  et al, 2009; Agbogidi and Akpomorine, 2013 ). 

 

2.1.5    Habitat dan Penyebaran 

 Merupakan tanaman asli Nigeria, banyak tumbuh di negara lain 

dengan iklim tropis seperti di Afrika dan Asia, juga ditemukan tumbuh di 

Meksiko, Amerika Tengah dan Selatan. Merupakan tanaman yang mudah  
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tumbuh dimana saja, terutama tumbuh di daerah dengan ketinggian 1250-

2800 m dengan curah hujan pertahun 750-2000 mm (Orwa et al, 2009). 

 

2.1.6    Kandungan Kimia 

 Daun Afrika berguna sebagai bahan baku obat, beberapa penelitian 

sebelumnya menunjukkan adanya aktivitas ekstrak air daun afrika dalam 

menurunkan trigliserida dan menormalkan kadar kolesterol, serta menekan 

kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas sehingga dapat 

berperan sebagai anti aterosklerosis. Penelitian yang lain menyebutkan 

bahwa 200 mg/kg ekstrak Vernonia amygdalina menurunkan biosintesis 

trigliserida hepar, dapat digunakan sebagai anti aterosklerosis melalui 

penghambatan oksidasi lipid dan peningkatan HDL (Adaramoye et al., 

2008). Golongan senyawa yang memiliki aktivitas hipolipidemik pada Daun 

Afrika adalah flavonoid, tannin dan saponin (Nwanjo, 2005). 

 Daun afrika (Vernonia amygdalina) mengandung senyawa 

metabolit sekunder golongan alkaloid, saponin, tannin, terpenoid, flavonoid 

(luteolin, luteolin 7-o-β glukosida, luteolin 7-o glukoronosida) (Mwanauta 

et al., 2014). Penelitian lainnya menyebutkan pula adanya kandungan 

polifenol, vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B1 dan B2, beberapa 

mineral seperti fosfor, kalsium, kalium, magnesium, besi, dan zinc 

(Nwaoguikpe, 2010), anthraquinon, vernosida A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3. 

Daun Afrika dikenal dengan rasanya yang pahit yang disebabkan oleh 

kandungan vernosida A1, A2, A3, A4, sedangkan vernosida B1, B2, B3 tidak 

memberikan rasa pahit (Yeap et al., 2010). glikosida jantung (Imaga and 

Bamigbetan, 2013), sesquiterpen lakton (vernolida, vernodalol, vernolepin, 

vernodalin, vernomigdin, vernodalinol, vernolik, vernomenin, 
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hidroksivernolida, 11, 13-dihydrovernodalin), flavonoid (luteolin, 

myricetin, luteolin 7-o-β glukosida, luteolin 7-o glukoronosida) (Egharevba 

et al., 2014).  

    
Gambar 2.2 Struktur senyawa sesquiterpen lakton daun Afrika; 

(a).vernodalin, (b).vernolida, (c). 11,13-dihidrovernodalin (Yeap et 

al,2010). 

      
Gambar 2.3 Struktur senyawa flavonoid daun afrika; (a).luteolin [ 2-(3,4-

Dihydroxyphenyl)- 5,7-dihydroxy-4-chromenone) ], (b). luteolin 7-o-β 

glukosida (Ijeh and Ejike, 2010; Folashade and Omoregie, 2013 ). 
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Gambar 2.4 Struktur senyawa vernosida daun Afrika; (a).vernosida A1 

(C35H52O10), (b).vernosida A2 (C35H52O10), (c).vernosida A3 (C35H50O10), 

(d).vernosida A4 (C35H52O11), (e).vernosida B1 (C35H52O10), (f).vernosida B2 

(C36H52O12), (g).vernosida B3 (C37H54O11), (h).vernosida D (C35H52O12), 

(i).vermosida D2 (C35H50O10), (j).vernosida E (C37H58O11) (Yeap et al, 

2010). 

  

2.2 Tinjauan Hiperkolesterol dan Aterosklerosis 

 Lipid plasma diangkut dalam bentuk kompleks yang disebut 

lipoprotein. Kompleks tersebut diibaratkan berbentuk bola dengan inti 

hidrofobik yang mengandung kolesterol ester dan trigliserida, dengan 

bagian luar yang mengelilinginya terdiri atas kolesterol bebas, fosfolipid 
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dan apoprotein (Suyatna, 2009). Berbagai kelainan metabolik berupa 

peningkatan jenis lipoprotein disebut hiperlipoproteinemia atau 

hiperlipidemia. Hiperlipidemia adalah gangguan metabolik yang 

berhubungan dengan proses metabolisme karbohidrat, protein dan lemak 

yang tidak normal sehingga menyebabkan komplikasi kronik seperti 

mikrovaskular, makrovaskular, serta neuropati (Cook et al, 2008). 

Hiperkolesterolemia merupakan salah satu tipe hiperlipidemia (tipe IIa dan 

IIb) yang ditandai dengan kenaikan kadar LDL (Low Density Lipoprotein), 

kadar lipid plasma berupa trigliserida >100mg/dL dan kolesterol 275-500 

mg/dL. Klasifikasi hiperlipidemia menurut Frederickson atau NHLBI 

adalah sebagai berikut, 

Tabel II.1 Pola Lipoprotein pada Berbagai Tipe Hiperlipidemia (Suyatna, 

2009). 

Pola 

Lipoprotein 

Peningkatan Utama dalam Plasma 

Lipoprotein Lipid 

Tipe I Kilomikron Trigliserida 

Tipe IIa LDL Kolesterol 

Tipe IIb LDL dan VLDL 
Kolesterol dan 

trigliserida 

Tipe III IDL 
Kolesterol dan 

trigliserida 

Tipe IV VLDL Trigliserida 

Tipe V 
VLDL dan 

kilomikron 

Kolesterol dan 

trigliserida 

 Hiperlipidemia dikaitkan dengan terjadinya aterosklerosis, 

didukung dengan laporan beberapa ahli seperti Getler (1950) yang 

menyatakan bahwa kadar kolesterol pada pasien jantung koroner lebih 
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tinggi daripada orang normal, Gofman (1950) mendapatkan peningkatan 

LDL pada pasien jantung koroner, Albrink dan Mann (1959) mendapatkan 

peningkatan kadar trigliserida pada pasien penyakit jantung (Suyatna, 

2009). Berikut adalah level lipoprotein yang diharapkan dalam terapi obat 

dislipidemia untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner. 

 
Gambar 2.5 Level lipoprotein (Harvey, 2012). 

 Aterosklerosis ditandai dengan terdapatnya ateroma pada bagian 

intima arteri. Komponen utama plak aterosklerotik meliputi foam cells yang 

merupakan transformasi makrofag dan sel otot polos yang mengandung 

ester kolesterol. Terjadinya perubahan terjadi akibat endositosis lipoprotein 

termodifikasi melalui beberapa reseptor penangkap. Modifikasi lipoprotein 

oleh radikal bebas menciptakan ligan untuk reseptor penangkap. Terjadinya 

penumpukan foam cells, kolagen, fibrin dan seringkali kalsium 

menyebabkan terbentuknya ateroma yang dapat menghambat pembuluh 

koroner secara perlahan. Gejala klinis yang terjadi lebih sering disebabkan 

oleh rupture plak ateroma yang tidak stabil, yang menyebabkan aktivasi 

trombosit dan pembentukan trombus oklusif (Suyatna, 2009; Malloy dan 

Kane, 2012). 
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2.3 Tinjauan Umum Ekstrak 

2.3.1    Definisi Ekstrak 

 Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan 

menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, diluar 

pengaruh cahaya matahari langsung. Sebagai cairan penyari digunakan air, 

eter, atau campuran etanol dan air. Penyarian simplisia dengan air dilakukan 

dengan cara maserasi, perkolasi atau penyeduhan dengan air mendidih. 

Untuk penyarian dengan campuran etanol dan air dilakukan dengan cara 

maserasi, perkolasi. Penyarian dengan eter dilakukan dengan perkolasi 

(Depkes RI, 1979). 

 

2.3.2.    Definisi Ekstraksi 

 Pembuatan ekstrak untuk bahan dari tanaman pada praktiknya 

adalah menarik seluruh atau sebagian konstituen terpisah dari komponen 

lain pada tanaman dengan bantuan air, etanol, campuran etanol dan air atau 

pelarut lain yang sesuai dan diluar pengaruh cahaya matahari langsung. 

Ekstraksi dengan air dapat dilakukan dengan cara maserasi, perkolasi, atau 

penyeduhan dengan air mendidih. Untuk ekstraksi dengan campuran etanol 

dan air dilakukan dengan cara maserasi, atau perkolasi. Ekstraksi dengan 

eter dilakukan dengan cara perkolasi. (USP Convention, 2009; Depkes RI, 

1982 disitasi oleh Mizan, 2012). 

 Proses pembuatan ekstrak terdiri atas beberapa tahap yaitu, 

1. Simplisia yang akan digunakan dibuat menjadi serbuk dengan 

 kehalusan tertentu. 

2. Serbuk simplisia direndam dalam larutan pengekstraksi dalam jangka 

 waktu tertentu. 

3. Dilakukan pemisahan antara substrat (ampas) dengan filtrat. 
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4. Dilakukan pemekatan dan penguapan pelarut dari ekstrak yang didapat. 

5. Ekstrak dikeringkan menjadi suatu massa yang kering. 

 Pelarut yang digunakan sebagai larutan pengekstraksi harus dapat 

melarutkan zat kandungan berkhasiat sehingga dapat dipisahkan dari zat 

kandungan lain serta ekstrak hanya mengandung sebagian besar zat 

kandungan yang diinginkan. Faktor utama sebagai pertimbangan memilih 

pelarut adalah kemudahan bekerja dan proses dengan pelarut tersebut, 

ekonomis, ramah lingkungan dan aman (Depkes RI, 2000). 

 Pemisahan substrat dengan pelarut dilakukan untuk menghilangkan 

zat-zat yang tidak dikehendaki, termasuk untuk pemisahan dari sisa pelarut. 

Langkah selanjutnya adalah pemekatan dan penguapan, dilakukan untuk 

meningkatkan jumlah atau konsentrasi zat terlarut dengan cara menguapkan 

pelarut sampai menjadi kandungan kering sehingga ekstrak menjadi kental 

atau pekat. Pengeringan dilakukan dengan mengeringkan pelarut dari 

ekstrak sehingga menghasilkan serbuk, massa kering dan rapuh tergantung 

proses dan peralatan yang digunakan (Depkes RI, 2000). 

2.3.3    Metode Umum Ekstraksi 

 Beberapa metode ekstraksi yang umum digunakan adalah dengan 

cara dingin dan cara panas. Pembuatan ekstrak dengan cara dingin 

dilakukan tanpa adanya penambahan panas selama proses, sedangkan cara 

panas dilakukan dengan adanya penambahan panas. 

 Metode ekstraksi cara dingin diantaranya : 

1. Maserasi.  

 Maserasi adalah proses ekstraksi simplisia dengan menggunakan 

pelarut dan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur 

ruangan. Merupakan metode penyarian yang sederhana, dilakukan dengan 

merendam serbuk simplisia di dalam cairan penyari. Cairan penyari akan 
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masuk ke dalam rongga sel yang mengandung senyawa aktif dan akan 

melarutkan senyawa aktif tersebut. Adanya perbedaan konsentrasi antara 

larutan senyawa aktif di dalam dan diluar sel menyebabkan larutan yang 

pekat terdesak keluar. Peristiwa tersebut berulang hingga terjadi 

kesetimbangan konsentrasi antara larutan di dalam dan di luar sel (Depkes, 

2000). Pada proses maserasi perlu dilakukan pengadukan untuk 

menghomogenkan konsentrasi larutan di luar serbuk simplisia sehingga 

derajat perbedaan konsentrasi tetap terjaga. Hasil penyarian dengan 

maserasi perlu didiamkan dalam waktu tertentu untuk mengendapkan zat 

yang tidak diperlukan. Remaserasi dilakukan pengulangan penambahan 

pelarut setelah maserasi pertama dan seterusnya. Keuntungan dari metode 

ini adalah peralatan yang sederhana, sedangkan kerugiannya adalah perlu 

waktu yang lama untuk mengekstraksi sampel, larutan pengekstraksi yang 

diperlukan lebih banyak dan tidak dapat digunakan untuk bahan dengan 

tekstur keras (Depkes RI, 2000). 

2. Perkolasi. 

 Perkolasi merupakan proses ekstraksi dengan pelarut yang selalu 

baru sampai sempurna (exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan 

pada temperatur ruangan. Prinsipnya hampir sama dengan maserasi, 

perbedaannya adalah pada perkolasi pelarut pengekstraksi terus diganti baru 

(mengalir) sehingga proses kesetimbangan konsentrasi tidak terjadi. 

Penampungan dilakukan terus menerus sampai diperoleh ekstrak perkolat 

sebanyak 1-5 kali bahan (Depkes, 2000). 

 Metode ekstraksi dengan cara panas diantaranya : 

2.1 Refluks. Adalah proses ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik 

didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif 

konstan dengan adanya pendinginan balik. Umumnya dilakukan 
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pengulangan proses pada residu pertama sebanyak 3-5 kali sehingga dapat 

termasuk proses ekstraksi sempurna (Depkes RI, 2000). 

2.2 Soxhlet. Adalah metode ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu 

baru, umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi 

berulang dengan jumlah pelarut realtif konstan dengan adanya pendinginan 

balik (Depkes RI, 2000). 

2.3 Digesti. Adalah maserasi kinetik dengan pengadukan berulang pada 

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan, yaitu secara umum 

dilakukan pada temperatur 40-50 °C (Depkes RI, 2000). 

2.4 Infus. Merupakan ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur dalam 

penangas air mendidih atau temperatur terukur (96-98 °C) selama waktu 

tertentu (15-20 menit) (Depkes RI, 2000). 

2.5 Dekok. Merupakan infus pada waktu yang lebih lama ( 30 °C) dan 

temperatur sampai titik didih air (Depkes RI, 2000). 

 

2.3.4    Metode Preparasi Ekstrak 

2.3.4.1 Preparasi Ekstrak Kental 

 Simplisia Daun Afrika (Vernonia amygdalina) diserbuk sampai 

halus lalu diekstraksi dengan metode maserasi dengan pelarut etanol 70% 

dan didiamkan selama satu malam. serbuk lalu disaring dengan corong 

Buchner, ampas Daun Afrika lalu dimaserasi kembali. Hal tersebut 

dilakukan sebanyak tiga kali, lalu filtrat dari penyaringan dikumpulkan dan 

dirotavapour sampai didapatkan ekstrak kental.  

2.3.4.2 Pembuatan Ektrak Kering 

 Ekstrak kering didapatkan dengan cara melarutkan ekstrak kental 

Daun Afrika dengan etanol 70% ad tepat larut, lalu ditambahkan microcell 

dan corn starch sebagai pengering dengan perbandingan tertentu. Ekstrak 
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kering tersebut lalu diangin-anginkan dahulu sebelum dikeringkan dengan 

oven untuk memastikan semua etanol tidak tertinggal dalam ekstrak 

(menguap). 

2.4 Tinjauan Aloksan 

 Aloksan (2,4,5,6,-tetraoksipirimidin; 5,6-dioksiurasil) merupakan 

turunan pirimidin teroksigenasi yang bersifat sangat hidrofilik dan tidak 

stabil, dapat terdekomposisi menjadi asam aloksanat. Memiliki waktu paruh 

pada pH netral 7,4 dan suhu 37°C sebesar 1,5 menit dan akan lebih lama 

pada temperatur yang lebih rendah. Aloksan stabil pada pH asam (Lenzen, 

2008). Aloksan memiliki berat molekul 142,07, sangat larut dalam air, 

memiliki densitaas 1,639 g/cm3, pKa sebesar 4,39. Untuk penyimpanan, 

aloksan disimpan pada suhu 2-8°C dan tertutup rapat. Berdasarkan sifat 

fisika kima aloksan, dalam preparasinya larutan aloksan dibuat dengan 

menjaga suhu tetap dingin. 

 
Gambar 2.6 Struktur Aloksan (Lenzen, 2008). 

 Aloksan merupakan senyawa diabetonik yang bersifat sitotoksik 

terhadap sel islet pankreas melalui pembentukan radikal bebas dan stres 

oksidatif. Pada hewan coba menyebabkan kerusakan jaringan pankreas 

sehingga menurunkan produksi insulin oleh sel inslet pankreas (Akrom  et 

al, 2014). Aloksan menginduksi pengeluaran ion kalsium dari mitokondria 

yang mengakibatkan proses oksidasi sel terganggu. Aloksan berperan dalam 

pembentukan senyawa oksigen yang reaktif akibat reduksi dari aloksan. 

Pada sel β pankreas, reduksi terjadi karena beberapa agen pereduksi seperti 
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GSH (glutation tereduksi), sistein dan kelompok sulfhidril yang terikat 

protein. Salah satu target dari senyawa oksigen reaktif tersebut adalah DNA 

dari sel pankreas (Akrom et al, 2014). 

2.5    Tinjauan Tentang Diet Tinggi Kolesterol  

 Pada penelitian ini hewan coba diberi diet tinggi kolesterol dengan 

komposisi 2% kolesterol, 0,02% propiltiourasil (PTU) dalam telur puyuh. 

Telur puyuh (2139,17mg/ 100g) digunakan karena memiliki kadar 

kolesterol paling tinggi dibandingkan dengan telur itik (2118,75mg/ 100g), 

telur ayam ras (1274,50mg/ 100g), dan minyak goreng (0,002mg/ 100g) 

(Dwiloka, 2003). 

 Propiltiourasil (PTU) merupakan obat antihipertiroid yang 

memiliki mekanisme menghambat biosintesis hormon tiroid 

(Schwinghammer, 2009). 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 molekul 

LDL sehingga terjadi peningkatan kolesterol plasma (Wong, 2010). 

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. Pasien yang menderita 

hipotiroid memiliki kolesterol total yang tinggi (Yang, et.al., 2014). 
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2.6 Tinjauan Tentang Atorvastatin 

 
Gambar 2.7 Struktur kimia atorvastatin (Sweetman, 2009). 

 Atorvastatin adalah penghambat reduktase HMG-CoA (3-hidroksi-

3-metilglutaril-koenzim A), merupakan golongan statin yang paling poten 

dalam menurunkan kadar LDL. HMG-CoA reduktase adalah enzim katalisis 

yang berperan dalam biosintesis kolesterol dalam sel, dengan mengubah 

HMG-CoA menjadi mevalonat sehingga dapat menghambat biosintesis 

kolesterol lebih lanjut (Harvey, 2012). Atorvastatin memiliki mekanisme 

aksi yang sama dengan simvastatin, yaitu digunakan untuk menurunkan 

LDL, apolipoprotein B, trigliserida dan meningkatkan HDL dalam 

treatment hiperlipidemia, termasuk hiperkolesterolemia.dapat digunakan 

sebagai profilaksis primer dan sekunder kejadian kardiovaskular pada 

pasien dengan banyak faktor resiko termasuk diabetes mellitus (Sweetman, 

2009). 

 Atorvastatin cepat diabsorbsi dari saluran gastrointestinal, dan 

memiliki waktu paruh 14 jam . Golongan HMG-CoA reduktase memicu 

peningkatan jumlah reseptor LDL berafinitas tinggi. Efek ini meningkatkan 

laju katabolik fraksional LDL dan ekstraksi perkursor LDL oleh hati dari 

darah sehingga menurunkan LDL. Selain itu juga terjadi sedikit penurunan 

kadar trigliserida plasma dan sedikit kenaikan kadar HDL. Atorvastatin 

diberikan secara peroral dalam bentuk garam kalsium, 10,82 mg 

atorvastatin kalsium trihidrat setara dengan 10 mg atorvastatin base. Dosis 

awal yang digunakan adalah 10-20 mg atorvastatin sehari sekali, dosis awal 
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40 mg dapat digunakan bagi pasien yang membutuhkan penurunan LDL 

yang besar. Dosis dapat ditingkatkan dalam interval 4 minggu dengan dosis 

maksimal 80 mg/hari, dan dosis maksimal 20 mg sehari sekali bagi pasien 

anak – anak, remaja usia 10-17 tahun. Pasien yang mengkonsumsi obat lain 

yang memiliki interaksi dengan atorvastatin perlu menurunkan dosis, obat 

yang dapat berinteraksi dengan atorvastatin antara lain siklosporin, 

klaritromisin, itrakonazol dan ritonavir (Harvey, 2012). 

 Golongan statin memiliki efek samping yang umum berupa 

gangguan gastrointestinal. Efek samping lain yang dilaporkan antara lain 

sakit kepala, kemerahan kulit, penglihatan kabur, insomnia. Terjadinya 

myopathy ditandai dengan myalgia dan melemahnya otot berhubungan 

dengan peningkatan konsentrasi keratin fosfokinase terutama pada pasien 

yang juga mengkonsumsi siklosporin, asam nikotinat dan derivate asam 

fibrat. Rhabdomiolisis disertai gagal ginjal akut dapat terjadi (Sweetman, 

2009). Atorvastatin dan golongan statin lainnya dikontraindikasikan bagi 

ibu hamil, dan ibu menyusui, penggunaan pada pasien anak – anak serta 

lanjut usia perlu perhatian dan penurunan dosis (Harvey, 2012). 

2.6    Tinjauan Tentang Profil Metabolit Sekunder 

 Metabolit sekunder merupakan senyawa yang diproduksi oleh 

tanaman sebagai mekanisme pertahanan terhadap stres biotik dan abiotik 

seperti serangan berbagai serangga dan kondisi lingkungan yang kurang 

sesuai, tidak mempengaruhi struktur sel dan kelangsungan hidup tanaman. 

Pada umumnya senyawa yang memiliki aktivitas terapeutik termasuk dalam 

golongan metabolit sekunder (Dewoto, 2007; Rispail et al, 2005). Definisi 

metabolit sekunder harus mempertimbangkan bahwa tidak mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sering disintesis dari  metabolit 

primer, kadang-kadang memiliki distribusi yang terbatas pada genus atau 
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spesies, sering terakumulasi dalam konsentrasi tinggi, dapat menunjukkan 

toksisitas yang tinggi, mungkin memiliki efek biologis bila diberikan pada 

makhluk hidup lain, sering memiliki perbedaan pada lokasi sintesis dan 

akumulasinya, dan terkadang terakumulasi dalam vakuola dalam bentuk 

glikosida atau menumpuk di sekretori khusus struktur misalnya trikoma, 

saluran, kanal, latisifier (Mizan, 2008). Tanaman obat menghasilkan 

metabolit sekunder karena senyawa yang memiliki aktivitas terapeutik 

merupakan senyawa yang termasuk dalam metabolit sekunder seperti 

flavonoid, alkaloid, tannin, saponin, terpen, glikosida dan minyak esensial. 

Memiliki fungsi antara sebagai antioksidan, radikal bebas, dan 

antiproliferatif (Dewoto, 2007; Kennedy and Wightman, 2011). 

2.7    Tinjauan Tentang Kromatografi Lapis Tipis 

 Kromatografi didefinisikan sebagai prosedur pemisahan zat terlarut 

oleh suatu proses migrasi diferensial dinamis dalam sistem yang terdiri dari 

dua fase atau lebih, salah satu diantaranya bergerak secara 

berkesinambungan dalam arah tertentu dan di dalamnya zat – zat itu 

menunjukkan perbedaan mobilitas disebabkan adanya perbedaan dalam 

adsorpsi, partisi, kelarutan, tekanan uap, ukuran molekul atau kerapatan 

muatan ion. Dengan demikian masing – masing zat dapat diidentifikasi atau 

ditetapkan dengan metode analitik (Depkes, 1995). 

 Teknik kromatografi umum membutuhkan zat terlarut terdistribusi 

di antara dua fase, satu diantaranya diam (fase diam), yang lainnya bergerak 

(fase gerak). Fase gerak membawa zat terlarut melalui media, hingga 

terpisah dari zat terlarut lainnya, yang tereluasi lebih awal atau lebih akhir. 

Umumnya zat terlarut dibawa melalui membran pemisah oleh aliran suatu 

pelarut (cairan atau gas) yang disebut eluen. Fase diam bertindak sebagai 

penjerap, atau dapat bertindak melarutkan zat terlarut sehingga terjadi 
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partisi antara fase diam dan fase gerak. Partisi merupakan mekanisme 

pemisahan yang utama dalam kromatografi gas-cair, kromatografi kertas, 

dan kromatografi kolom yang disebut kromatografi cair-cair. Dalam 

praktek, seringkali pemisahan disebabkan oleh kombinasi efek adsorpsi dan 

partisi. Jenis kromatografi yang umum digunakan dalam penetapan kadar 

dan pengujian adalah kromatografi kolom, kromatografi gas, kromatografi 

kertas, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi cair kinerja tinggi (Depkes 

RI, 1995). 

 Kromatografi lapis tipis umumnya lebih bermanfaat untuk tujuan 

identifikasi karena murah dan sederhana. Dalam kromatografi lapis tipis, 

perbandingan jarak rambat suatu senyawa tertentu terhadap jarak rambat 

fase gerak diukur dari titik penotolan, dinyatakan sebagai harga Rf. Zat uji 

dan pembanding ditotolkan pada lempeng yang sama dengan bobot tiap 

totolan kurang kebih sama. Jika zat uji dan pembanding itu sama, terdapat 

kesesuaian dalam warna dan harga Rf pada semua kromatogram. 

 Penetapan letak bercak yang dihasilkan pada KLT dapat ditetapkan 

dengan pengamatan langsung jika senyawa tampak pada cahaya biasa, 

cahaya ultraviolet gelombang pendek (254 nm) atau gelombang panjang 

(366 nm). Pengamatan juga dapat dilakukan dengan cahaya biasa atau 

ultraviolet setelah disemprot dengan pereaksi yang membuat bercak tersebut 

nampak (Depkes RI, 1995). 

2.7.2 Kromatografi Lapis Tipis (KLT) – Densitometri 

 Kromatografi lapis tipis (KLT) dapat digunakan untuk menentukan 

kadar secara kuantitatif dengan mengukur besar dan intensitas bercak. Alat 

untuk mengukur besar dan intensitas bercak secara langsung pada lempeng 

KLT adalah densitometer yang terdiri dari alat mekanik yang 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI UJI AKTIVITAS ANTIHIPERKOLESTEROL... 
AINA AL MARDHIYAH



23 
 

 
 

menggerakkan lempeng atau alat pengukur sepanjang sumbu x dan sumbu 

y, perekam, integrator, atau computer yang sesuai (Depkes RI, 2008). 

 Densitometri merupakan metode analisis instrumental yang 

didasarkan pada interaksi radiasi elektromagnetik dengan analit yang 

merupakan noda pada KLT. Interaksi yang ditentukan adalah absorbsi, 

transmisi, pantulan pendar fluor dari radiasi semula. Densitometri lebih 

dititikberatkan untuk analisis kuantitatif analit dengan kadar yang kecil 

sehingga perlu dilakukan pemisahan terlebih dahulu dengan KLT (Mizan, 

2008). 

2.8    Tinjauan Tentang Mencit (Mus musculus) 

 Mencit merupakan hewan omnivora dan nocturnal, yaitu 

aktivitasnya banyak dilakukan di malam hari. Berikut taksonomi dari 

mencit : 

Kingdom : Animalia. 

Filum  : Chordata. 

Kelas  : Mamalia. 

Ordo  : Rodentia. 

Famili  : Muridae. 

Genus  : Mus. 

Spesies  : Mus musculus (Andri, 2007). 

 Mencit dipilih sebagai hewan coba karena mudah didapat, mudah 

berkembang biak, mempunyai masa hidup yang singkat, sistem reproduksi 

dan metabolisme atau sistem organ mirip dengan manusia, harganya relatif 

terjangkau. Mencit jantan secara hormonal lebih stabil, berkaitan dengan 

kegunaan kolesterol sebagai pembentuk hormon seksual, mencit jantan 

dewasa lebih tepat digunakan sebagai hewan coba untuk penelitian ilmiah 

yang berkaitan dengan sistem metabolisme. Pada mencit betina, secara 
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hormonal tidak stabil karena terdapat siklus estrus yang tidak stabil setiap 

bulannya (Palopo, 2009). Pada keadaan normal, kadar kolesterol mencit 

adalah 26,0 – 82,4 mg/dl (Kusumawati, 2004). 

 Kualitas makanan merupakan salah satu faktor lingkungan yang 

sangat berpengaruh terhadap kondisi mencit, sehingga dalam percobaan 

biomedis mempunyai pengaruh nyata terhadap hasil percobaan (Andri, 

2007). Seekor mencit dewasa dapat mengkonsumsi pakan 15 g/100 g bobot 

badan/hari, sedangkan mencit membutuhkan makanan berkadar protein 

lebih dari 14%. National Research Council (1984) menyebutkan bahwa 

komposisi alami pakan yang biasa diberikan pada  mencit yang dipelihara 

untuk hewan percobaan mengandung 20-24% protein kasar dan 5% lemak. 

Untuk air minum, harus selalu tersedia dan bersih. Untuk seekor mencit 

diperlukan sekitar 4-8 ml setiap hari. Mencit mudah mengalami kehilangan 

air akibat evaporasi tubuhnya yang tinggi, karena itu konsumsi air minum 

yang cukup akan digunakan untuk menjaga stabilitas suhu tubuh dan 

melumasi pakan yang dicerna (Andri, 2007). 
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