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RINGKASAN 
 

UJI AKTIVITAS ANTIHIPERKOLESTEROLEMIA EKSTRAK KERING 

PERIKARPIUM MANGGIS (Garcinia mangostana Linn.) TERHADAP 

MENCIT (Mus musculus) YANG DIINDUKSI ALOKSAN 

 

Gabriela Larasati Swastiandari 

 

Perikarpium atau biasa disebut kulit buah manggis (Garcinia mangostana 

Linn.)  merupakan salah satu tanaman obat yang memiliki khasiat multifungsi. 

Perikarpium manggis (Garcinia mangostana Linn.) dipercaya memiliki antioksidan 

yang sangat tinggi. Antioksidan yang terkandung dalam perikarpium manggis 

(Garcinia mangostana Linn.) didominasi oleh senyawa fenol yaitu xanthone. 

Beberapa tahun belakangan, banyak peneliti di dunia menguji efektivitas kulit 

manggis (Garcinia mangostana Linn.) dalam menanggulangi penyakit kronis seperti 

kanker, kolesterol, dan juga sebagai anti-mikroba. 

Hiperkolesterolemia adalah peninggian kadar kolesterol di dalam darah. 

Tingginya kadar kolesterol darah merupakan masalah yang serius karena merupakan 

salah satu faktor resiko utama terjadinya penyakit jantung koroner. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa resiko terjadinya arterosklerosis atau PJK akan meningkat bila 

kadar kolesterol darah meninggi. Telah dibuktikan pula bahwa dengan menurunkan 

kadar kolesterol darah dapat mengurangi resiko tersebut (Bahri, 2004). 

Kebanyakan orang memilih mengatasi masalah hiperkolesterolemia ini dengan 

obat-obatan sintetis yang bersifat menurunkan kadar kolesterol tubuh (Yuniastuti, 

2002). Padahal untuk tahap awal, terapi non farmakologis seperti diet dan gerak 

badan lebih diutamakan, tetapi apabila terapi non farmakologis ini gagal, selanjutnya 

dilakukan terapi farmakologis, baik dengan menggunakan obat alami maupun obat 

modern (Ariantari, 2010). Oleh karena itu perlu senyawa alternatif dalam upaya 

mencegah dan mengatasi masalah kardiovaskuler, antara lain menggunakan bahan 

tradisional (Yuniastuti, 2002). 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antihiperkolesterolemia 

dengan menggunakan ekstrak kering terstandar perikarpium manggis (Garcinia 

mangostana Linn.). Penelitian ini dilakukan pada mencit sebanyak 30 ekor yang 

tebagi menjadi 6 kelompok, 3 kelompok kontrol dan 3 kelompok dosis ekstrak kering 

perikarpium manggis (Garcinia mangostana Linn.) masing-masing 100 mg/kg BB 

mencit (3,33 mg/20g BB); 150 mg/kg BB mencit (5,00 mg/20g BB) dan 200 mg/kg 

BB mencit (6,67 mg/20g BB). Sebelumnya, mencit diinduksikan secara 

intraperitonial dengan aloksan dengan dosis 150 mg/kg BB mencit (3 mg/20g BB) 

yang dilarutkan dalam dapar sitrat pH 4,5 kemudian dilakukan diet tinggi kolesterol 

dengan pemberian campuran kolesterol murni 2% dan PTU 0,02% dalam telur puyuh 

sebanyak 0,5 mL dengan tujuan supaya mencit menjadi hiperkolesterolemia. Sebelum 

diinduksikan, mencit dipuasakan terlebih dahulu selama 18 jam. Bahan uji diberikan 

satu kali setiap hari selama masa penelitian dan dilihat penurunan kadar kolesterol 

darahnya pada hari ke- 3, 5 dan 7. 

Data hasil pengamatan kemudian dianalisis secara statistik menggunakan uji 

ANOVA One Way tingkat kepercayaan 95%. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 

ada perbedaan bermakna diantara kontrol negatif dan kelompok uji dosis II 150 

mg/kg BB mencit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ekstrak kering 

perikarpium manggis (Garcinia mangostana Linn.) terhadap mencit yang diinduksi 

aloksan dan diberikan diet tinggi kolesterol (kolesterol murni 2% dan PTU 0,02% 

dalam telur puyuh), memiliki aktivitas dalam menurunkan kadar kolesterol darah 

mencit pada dosis 150 mg/kg BB mencit (5,00 mg/20g BB). 

Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan, oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian lanjutan mengenai uji toksisitas dari ekstrak kering perikarpium 

manggis agar didapatkan dosis yang aman dan menghasilkan efek antikolesterolemia 

yang lebih optimal. Perlu juga dilakukan uji teratogenik pada hewan yang lebih tinggi 

misalnya tikus untuk melengkapi data jaminan keamanan. 
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