
SKRIPSI 

UJI AKTIVITAS ANTIHIPERKOLESTEROLEMIA KOMBINASI 

EKSTRAK KERING DAUN Orthosiphon stamineus Benth. DAN 

EKSTRAK KERING UMBI Allium sativum Linn. TERHADAP 

MENCIT YANG DIINDUKSI ALOKSAN 

 

 

 

 

 

ANING DWI HARTATI 

 

 

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA 

DEPARTEMEN FARMAKOGNOSI DAN FITOKIMIA 

SURABAYA 

2015 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI UJI AKTIVITAS ANTIHIPERKOLESTEROLEMIA... 
ANING DWI HARTATI



i 

 

SKRIPSI 

UJI AKTIVITAS ANTIHIPERKOLESTEROLEMIA KOMBINASI 

EKSTRAK KERING DAUN Orthosiphon stamineus Benth. DAN 

EKSTRAK KERING UMBI Allium sativum Linn. TERHADAP 

MENCIT YANG DIINDUKSI ALOKSAN 

 

 

 

 

 

 

 

ANING DWI HARTATI 

051111162 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA 

DEPARTEMEN FARMAKOGNOSI DAN FITOKIMIA SURABAYA 

2015 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI UJI AKTIVITAS ANTIHIPERKOLESTEROLEMIA... 
ANING DWI HARTATI



ii 
 

 
UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS FARMASI 

DEPARTEMEN FARMAKOGNOSI DAN FITOKIMIA 
Kampus B UNAIR Jl.Dharmawangsa Dalam Surabaya 60286  

Telp.: 031–5033710, Fax.: 031-5020514 
Website : http://www.ff.unair.ac.id ; E-mail : farmasi@unair.ac.id 

 

 

SURAT PERNYATAAN 
 

Yang bertandatangan di bawah ini saya mahasiswa skripsi : 
 
Nama  : Aning Dwi Hartati   
NIM  : 051111162 

  
Menjelaskan dengan sesungguhnya bahwa, skripsi dengan judul 
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Allium sativum Linn. TERHADAP MENCIT YANG DIINDUKSI 
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RINGKASAN 

 

UJI AKTIVITAS ANTIHIPERKOLESTEROLEMIA KOMBINASI 

EKSTRAK KERING DAUN Orthosiphon stamineus Benth. DAN 

EKSTRAK KERING UMBI Allium sativum Linn. TERHADAP 

MENCIT YANG DIINDUKSI ALOKSAN  

 

Aning Dwi Hartati 

 

Hiperkolesterolemia didefinisikan sebagai keadaan dengan 

peningkatan kadar kolesterol lebih dari nilai rujukan, namun dianggap 

sebagai faktor resiko tinggi untuk keadaan penyakit jantung koroner adalah 

apabila peningkatan kadar kolesterol ≥ 240 mg/dl. Kolesterol yang paling 

berperan pada kejadian aterosklerosis adalah small-dense LDL (Low 

Density Lipoprotein) (Achmad, 2001). Kolesterol ditemukan dalam sel 

darah merah, membran sel dan otot. 70% kolesterol di esterifikasikan 

(dikombinasikan dengan asam lemak) dan 30% dalam bentuk bebas 

(Keerlefever Joyce, 2007). Kadar kolesterol didalam darah adalah 200 

mg/dl. Apabila melampaui batas normal maka disebut sebagai 

hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia biasanya terdapat pada penderita 

obesitas, diabetes mellitus, hipertensi, perokok serta orang yang sering 

minum-minuman beralkohol (Hardjoeno, dkk. 2003). 

Kumis kucing (Orthosiphon stamineus Benth.) merupakan salah 

satu tanaman obat yang memiliki khasiat multifungsi. Kumis kucing banyak 

mengandung flavonoid yang dapat digunakan sebagai kemopreventif, 

diuretik, antidiabetes, antibakteri dan antioksidan serta antihipertensi. 

Bawang putih (Allium sativum Linn.) merupakan tanaman obat tradisional 
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yang menunjukkan efek antikolesterol dengan senyawa sulfurnya yaitu 

allicin dengan cara menghambat reaksi enzim hydroxymethylglutaryl-CoA 

reduktase.  

Dengan potensi tersebut campuran ekstrak kering daun kumis 

kucing dan ekstrak kering umbi bawang putih dapat dikembangkan sebagai 

bahan obat tradisional yang memiliki aktivitas antihiperkolesterolemia. 

Dalam pengembangan campuran ekstrak kering daun kumis kucing dan 

ekstrak kering umbi bawang putih sebagai obat antihiperkolesterolemia 

dibutuhkan uji aktivitas bahwa kedua bahan obat tradisional tersebut 

memiliki efek aktifitas penurunan kadar kolesterol darah pada hewan coba 

mencit. Dalam penelitian ini ingin dilihat adanya aktivitas penurunan kadar 

kolesterol darah pada hewan coba yang menghasilkan efek sinergis yang 

potensional dalam menurunkan kadar kolesterol darrah dari kombinasi 

ekstrak kering daun kumis kucing dan umbi bawang putih.  

Penelitian dilakukan pada 6 kelompok, yaitu kelompok kontrol 

normal (non hiperkolesterolemia), kontrol positif, kontrol negatif, serta 3 

kelompok uji. Kelompok normal (non-hiperkolesterolemia) adalah 

kelompok yang tidak di induksi dengan aloksan dan tidak diberikan 

perlakuan apapun. Sedangkan kelompok kontrol negatif adalah kelompok 

dengan mencit hiperkolesterolemia yang hanya diberikan perlakuan berupa 

larutan suspensi CMC-Na 0,5% dan kelompok kontrol positif adalah 

kelompok mencit yang diberikan perlakuan berupa obat terstandar yaitu 

atorvastatin (golongan Statin) dengan dosis 0,025mg/20g BB mencit dalam 

larutan suspensi CMC-Na 0,5%. Untuk kelompok uji, yaitu kelompok uji 

dosis I, II dan III masing-masing diberikan perlakuan kombinasi ekstrak 

kering daun kumis kucing dan umbi bawang putih dengan perbandingan 

masing-masing 1:1, 1:2 dan 2:1. Besarnya dosis yang diberikan untuk 
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kelompok I, II dan III sama besar, yaitu sebesar 23,3mg/20g BB mencit. 

Larutan suspensi untuk kontol maupun larutan suspensi ekstrak untuk 

perlakuan diberikan setiap hari selama 7 hari perlakuan secara oral 

menggunakan alat sonde untuk mencit. 

Dari hasil analisis statistik, kelompok kontrol positif dan semua 

kelompok uji memberikan hasil perbedaan bermakna pada kontrol negatif, 

tetapi tidak ada perbedaan yang bermakna antara kelompok perlakuan I, II 

dan III. Sedangkan secara deskriptif, dari hasil pengamatan penurunan kadar 

kolesterol darah mencit selama tujug hari, didapatkan bahwa kelompok I 

merupakan kelompok yang memiliki rata-rata penurunan paling besar, yaitu 

kombinasi ekstrak kering daun kumis kucing dan umbi bawang putih 

dengan perbandingan 1:1 dengan penurunan kadar rata-rata sebesar 93,2 

mg/dl (38,48%). Kelompok II yaitu kombinasi ekstrak kering daun kumis 

kucing dan umbi bawang putih dengan perbandingan 1:2 memberikan efek 

penurunan kadar kolesterol darah lebih rendah dengan nilai sebesar 70,8 

mg/dl (30,13%). Sedangkan kelompok III, yaitu kombinasi ekstrak kering 

daun kumis kucing dan umbi bawang putih dengan perbandingan 2:1 

memberikan efek penurunan kolesterol darah yang paling rendah, yaitu 

sebesar 54,0 mg/dl (23,34%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

kombinasi ekstrak kering dari kumis kucing dan bawang putih dapat 

digunakan sebagai antihiperkolesterolemia. 
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