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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Dislipidemia adalah terjadinya kelainan metabolisme lipid, baik 

peningkatan maupun penurunan fraksi lipid dalam plasma. Kelainan fraksi lipid 

yang utama adalah kenaikan kadar kolesterol total, kolesterol LDL,      

Lipoprotein a, kenaikan kadar trigliserida serta penurunan kadar HDL (Ballantyne 

et al, 2009). Tingginya kadar lemak (lipid) dalam darah dapat menyebabkan 

terjadinya aterosklerosis, yang ditandai dengan terdapatnya ateroma pada bagian 

intima arteri yang berisi kolesterol, zat lipoid, dan lipofag (Suyatna, 2008). 

Perkembangan lebih lanjut dari aterosklerosis ini akan menimbulkan komplikasi 

pada organ target diantaranya jantung dan otak (Pinzon & Asanti, 2010).  Salah 

satu penegak diagnosis terjadinya dislipidemia adalah rendahnya kadar HDL 

dalam darah. Kolesterol HDL bersifat protektif, berfungsi membawa kelebihan 

kolesterol ke hati untuk diproses dan diekskresikan bersama cairan empedu 

(Barter, 2005). Rendahnya kadar HDL dalam darah dihubungkan dengan 

peningkatan resiko penyakit jantung koroner (PJK) karena kadar HDL yang 

rendah akan memacu munculnya proses atherogenik (pembentukan plak di 

dinding pembuluh darah arteri) (Pinzon & Asanti, 2010). Studi epidemiologis 

menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 mg/dL kadar kolesterol HDL 

menurunkan risiko PJK 2% pada laki-laki dan 3% pada perempuan dan hal 

tersebut tidak dipengaruhi oleh kolesterol LDL (Kostner, 2002). 

Berbagai usaha alternatif dalam mengobati dislipidemia telah banyak 

dilakukan, antara lain dengan menggunakan obat-obat tradisional. Salah satu obat 

tradisional tersebut adalah jamur lingzhi (Ganodema lucidum). Jamur lingzhi 

mengandung triterpenoid, sterol, polisakarida, protein, peptida, asam amino, 

adenosin, asam oleat, vitamin dan mineral (Paterson, 2006). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Tong dan Choong (2006) menunjukkan bahwa 

pemberian 0,1% serbuk Ganoderma lucidum selama 5 bulan pada tikus yang 
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dibebani diet tinggi kolesterol dapat menurunkan kolesterol total (TC), trigliserida 

(TG), kolesterol LDL serta menaikkan kolesterol HDL. Penelitian lain 

menunjukkan pemberian polisakarida Ganoderma lucidum dengan dosis 200 

mg/kg, 400 mg/kg dan 800 mg/kg dapat menurunkan kolesterol total, trigliserida, 

kolesterol LDL, dan meningkatkan kolesterol HDL pada tikus hiperlipidemia 

(Chen et al, 2005). Selain itu, hasil penelitian Yang et al (2002) menunjukkan 

bahwa pemberian biopolymer Ganoderma lucidum dengan dosis 100 mg/kg 

selama 4 minggu mampu menurunkan kolesterol total, trigliserida, kolesterol 

LDL, fosfolipid, dan meningkatkan kolesterol HDL  pada tikus hiperlipidemia 

Boh et al (2007) melaporkan bahwa senyawa triterpenoid yang terkandung 

dalam jamur lingzhi (Ganoderma lucidum) memiliki efek hipokolesterolemia. 

Mekanisme hipokolesterolemia triterpenoid dengan cara mengaktivasi         

PPAR-α (Jia et al, 2011). Menurut Francis et al (2003) aktivasi PPAR-α 

berkontribusi dalam peningkatan kadar HDL dalam darah. Senyawa terpenoid 

larut dalam pelarut organik dan minyak (Williamson et al., 1996). Salah satu 

pelarut organik yang dapat digunakan adalah etanol. Senyawa triterpenoid dapat 

terlarut dalam pelarut etanol (Hayati & Halimah, 2010). Penggunaan ekstrak 

etanol jamur lingzhi sebagai hipolipidemik yang dilihat dari peningkatan kadar 

HDL belum dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

pembuktian secara ilmiah tentang pengaruh ekstrak etanol jamur lingzhi 

(Ganoderma lucidum) terhadap kadar HDL pada tikus dislipidemia. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: apakah ekstrak etanol jamur lingzhi (Ganoderma 

lucidum) berpengaruh terhadap kadar HDL pada tikus dislipidemia ?   

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh ekstrak etanol jamur 

lingzhi (Ganoderma lucidum) terhadap kadar HDL darah pada tikus dislipidemia. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Kolesterol HDL (High Density Lipoprotein). 

Kolesterol merupakan komponen utama lemak yang terdapat di membran 

plasma pada semua sel mamalia (Byfield et al., 2004). Fungsi kolesterol bagi 

tubuh adalah untuk mensintesis asam empedu, hormon (seperti testosteron, 

estrogen, progesteron, dan kortisol), dan vitamin D (Colpo, 2005). Perubahan 

kadar kolesterol membran berakibat pada perubahan pengaturan fosfolipid, 

ketidakstabilan membran, dan modulasi elastisitas membran yang menyebabkan 

kerusakan membran (Byfield et al., 2004). Sifat lemak (lipid) yang tidak larut 

dalam cairan darah membawa permasalahan tersendiri dalam pengangkutannya. 

Untuk mengatasinya, tubuh membentuk komplek lemak dan protein yang disebut 

lipoprotein yang berfungsi sebagai pengangkut atau carier lemak dan kolesterol 

dalam darah. Lipoprotein digolongkan berdasarkan kandungan lipid dan protein, 

fungsi transpor, dan mekanisme penghantaran lipid (Stringer, 2008). Ada 

beberapa jenis lipoprotein sesuai kandungan lipidanya, umumnya terdiri atas 

Kilomikron, Very Low Density Lipoprotein (VLDL), Low Density Lipoprotein 

(LDL), dan High Density Lipoprotein (HDL) (Tjay & Rahardja, 2007). Masing-

masing lipoprotein memiliki tugas yang berbeda-beda. Kilomikron bertugas 

membawa trigliserida dari makanan ke jaringan lemak dan otot rangka, juga 

membawa kolesterol makanan ke hati. Very Low Density Lipoprotein (VLDL) 

berfungsi mengangkut trigliserida ke jaringan perifer. Kolesterol LDL 

mengangkut sebagian besar (70% total) kolesterol darah dari hati ke jaringan 

(Suyatna, 2008). Sebaliknya, Kolesterol HDL bertugas membawa kelebihan 

kolesterol dari sel ke hati untuk diproses dan diekskresikan bersama cairan 

empedu (Barter, 2005).  

Partikel HDL terdiri dari lapisan luar yang mengandung kolesterol bebas, 

fosfolipid, dan berbagai apolipoprotein (Apo), yang mencakup inti hidrofobik 

terutama terdiri dari trigliserida dan ester kolesterol. Apolipoprotein utama pada 

HDL adalah apo A-I dan apo A-II. Sekitar 60% protein dalam HDL adalah       

apo A-I, yang disintesis di usus dan hati yang bertanggung jawab terhadap efek 

antiatherogenik dari HDL (Growder et al., 2011). Apo A-I yang disekresi di hati 
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berada dalam bentuk yang kekurangan lipid. Setelah diplasma, dengan cepat 

memperoleh lipid untuk diubah menjadi partikel HDL melalui beberapa 

mekanisme. Proses awal dengan transporter membran yang disebut adenosine 

triphosphate binding cassette transporter A-1 (ABCA1) yang memperantarai 

transfer fosfolipid dan beberapa kolesterol yang tidak teresterifikasi dari sel 

perifer untuk menghasilkan nascents, yaitu partikel HDL berbentuk cakram. 

Selanjutnya, HDL ini akan memperoleh kolesterol bebas (tidak teresterifikasi) 

dari lipoprotein plasma yang lain dan membran sel. Kolesterol bebas yang 

diperoleh HDL nascent akan diesterifikasi oleh lechitin cholesterol acyl 

transferase (LCAT) menjadi HDL dewasa berbentuk bulat yang berisi inti dari 

ester kolesterol (Barter, 2005).  

Kolesterol HDL akan mengurangi kelebihan kolesterol dalam darah dengan 

mengembalikannya langsung ke hati melalui scavenger receptor SR-B1 untuk 

ekskresi empedu atau ester kolesterol dalam HDL akan dipertukarkan dengan 

trigliserid dari VLDL dan IDL dalam proses yang diperantarai oleh cholesteryl 

ester transfer protein (CETP) (Adam, 2007). Dengan demikian, HDL merupakan 

lipoprotein “pembersih” kolesterol dalam darah. Jika kadar HDL dalam darah 

tinggi, pengendapan lemak pada dinding pembuluh darah dapat dicegah sehingga 

terjadinya proses atherogenik pun dapat dihindari (Barter, 2005). 

2. Dislipidemia 

a.    Definisi 

Dislipidemia merupakan keadaan terjadinya kelainan metabolisme 

lipid yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan fraksi lipid dalam 

plasma. Kelainan fraksi lipid yang utama adalah kenaikan kadar kolesterol 

total, kolesterol LDL, Lipoprotein(a), trigliserid serta penurunan kadar HDL 

(Ballantyne et al, 2009). Kadar lemak yang tinggi dalam sirkulasi darah bisa 

menyebabkan masalah jangka panjang. Kadar lemak yang berlebihan akan 

memberikan efek yang serius berupa kerusakan pembuluh koroner (Dumadi, 

2002).  
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b.   Klasifikasi 

Sejak tahun 1967 digunakan klasifikasi menurut Frederickson yang 

memperlihatkan 5 tipe kelainan lipoprotein (kecuali HDL) yaitu tipe I, IIA, 

IIB, III, IV, V yang ditunjukkan pada tabel 1 (Tjay & Rahardja, 2007). 

Dislipidemia dibedakan dua yaitu dislipidemia primer dan dislipidemia 

sekunder. Dislipidemia primer disebut juga idiopatik dislipidemia yaitu 

dislipidemia yang tidak jelas sebabnya sedangkan dislipidemia sekunder 

disebabkan karena adanya penyakit yang mendasari seperti sindrom nefrotik, 

diabetes mellitus, hipotiroidisme. Selain itu dislipidemia juga dapat dibagi 

berdasarkan profil lipidnya seperti hiperkolesterolemia, hipertrigliseridemia, 

isolated low HDL-cholesterol, dan dislipidemia campuran (Adam, 2007).  

Tabel 1. Pola lipoprotein menurut klasifikasi Frederickson (Suyatna, 2008) 
Pola                                                        Peningkatan utama plasma 
lipoprotein                 Fraksi lipoprotein                          Lipid utama yang 

                 utama yang meningkat                   meningkat 
  I  Kilomikron Trigliserid 
  IIa  LDL Kolesterol 
 IIb  LDL dan VLDL Kolesterol dan Trigliserid 
 III  IDL Trigliserid dan Kolesterol 
 IV  VLDL Trigliserid 
 V  VLDL dan kilomikron Trigliserid dan Kilomikron  

 
Menurut Adam (2007) klasifikasi kadar kolesterol total, LDL, HDL, 

dan trigliserid dalam satuan mg/dL ditunjukkan sebagai berikut: 
Tabel 2. Klasifikasi kolesterol total,LDL,HDL,Trigliserid (Adam, 2007) 

       Kolesterol Total 
 <200     Diinginkan 
 200-239     Cukup tinggi 
 ≥240     Tinggi 
       Kolesterol LDL 
 <100     Optimal 
 100-129     Jauh atau diatas optimal 
 130-159     Cukup tinggi 
 160-189     Tinggi 
 ≥189     Sangat tinggi   
       Kolesterol HDL 
 <40     Rendah 
 ≥60     Tinggi 
       Trigliserid 

<150     Normal 
150-199     Cukup tinggi 
200-499     Tinggi 
≥500     Sangat tinggi      

(Adam, 2007) 
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 c.   Penatalaksanaan dislipidemia 

           Penatalaksanaan dislipidemia terdiri atas penatalaksanaan non 

farmakologis dan penggunaan obat penurun lipid.  Penatalaksanaan non 

farmakologi disebut juga dengan perubahan gaya hidup meliputi pengaturan 

diet, aktivitas fisik, serta beberapa upaya lain seperti menghentikan rokok, 

dan mengurangi asupan alkohol (Adam, 2007). Adapun obat-obat yang 

digunakan dalam pengobatan dislipidemia adalah sebagai berikut: 

1) Inhibitor HMG KoA reduktase (statin). 

Statin merupakan obat pilihan pertama untuk mengobati pasien 

hiperkolesterolemia. Obat ini efektif dalam menurunkan kolesterol total 

dan LDL, dan telah terbukti menurunkan angka kejadian penyakit koroner 

serta mortalitas (Neal, 2005). Statin bekerja dengan cara menghambat 

sintesis kolesterol dalam hati dengan menghambat enzim HMG KoA 

reduktase yaitu enzim yang mengontrol tahap pembatas kecepatan pada 

sintesis kolesterol. Akibat penurunan sintesis kolesterol ini, maka SREBP 

(Sterol Regulatory element binding protein) yang terikat pada membran 

dipecah oleh protease dan dipindahkan ke nukleus. Faktor transkripsi 

kemudian akan berikatan dengan gen reseptor LDL, meningkatkan 

transkripsi, dan akhirnya meningkatkan sintesis reseptor LDL. 

Peningkatan jumlah reseptor LDL pada membran sel hepatosit akan 

menurunkan kadar kolesterol darah yang lebih besar (Suyatna, 2008). 

Salah satu efek samping dari statin adalah miopati. Insidensi miopati 

meningkat pada pasien yang menerima terapi kombinasi dengan asam 

nikotinat atau fibrat. Contoh Inhibitor HMG KoA reduktase yaitu 

simvastatin dan atorvastatin (Neal, 2005). 

2) Sekuestran asam empedu 

Sekuestran asam empedu bekerja dengan cara mengikat asam 

empedu dalam saluran cerna dan mempengaruhi sirkulasi enterohepatik. 

Berkurangnya kadar asam empedu dengan pemberian obat ini akan 
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menyebabkan peningkatan sintesis asam empedu yang berasal dari 

kolesterol. Disamping itu, sirkulasi enterohepatik yang terganggu 

menyebabkan kolesterol yang diabsorbsi lewat saluran cerna menjadi 

terhambat dan keluar bersama tinja. Kedua proses ini akan menyebabkan 

penurunan kolesterol dalam hati. Selanjutnya, dengan adanya penurunan 

kandungan kolesterol dalam hati ini akan menstimulasi produksi reseptor 

LDL, efek yang mirip dengan statin (Suyatna, 2008). Efek samping obat 

ini terbatas pada usus, karena resin tidak diabsorpsi sehingga 

menyebabkan rasa penuh, rasa tidak nyaman pada perut, diare serta 

konstipasi. Contoh sekuestran asam empedu yaitu kolesteramin dan 

kolestipol (Neal, 2005). 

3) Asam nikotinat 

Asam nikotinat (niasin) merupakan vitamin B komplek larut air yang 

berfungsi sebagai vitamin setelah diubah menjadi nikotinamida. 

Nikotinamid tidak mempengaruhi kadar lipid dalam darah. Asam 

nikotinat (niasin) harus diberikan dalam dosis yang lebih besar daripada 

yang diperlukan untuk efeknya sebagai vitamin agar mendapatkan efek 

hipolipidemik. Obat ini merupakan hipolipidemik yang paling efektif 

dalam meningkatkan HDL (sebesar 30-40%). Disamping itu juga 

menurunkan trigliserida (sebesar 35-45%), dan kolesterol LDL (sebesar 

20-30%). Niasin menghambat lipolisis trigliserida oleh hormone sensitive 

lipase dalam jaringan adiposa sehingga mengurangi transpor asam lemak 

bebas ke hati dan menurunkan sintesis trigliserida. Penurunan sintesis 

trigliserida ini akan menyebabkan berkurangnya produksi VLDL 

sehingga kadar LDL menurun. Selain itu, niasin juga meningkatkan 

aktivitas LPL (Lipoprotein Lipase) yang akan menurunkan kadar 

kilomikron dan trigliserid VLDL. Efek peningkatan kolesterol HDL oleh 

niasin terjadi karena berkurangnya katabolisme apoA-I oleh hati sehingga 

meningkatkan kandungan apoA-I dalam plasma dan memperbesar 

transpor kolesterol ke arah berlawanan. Obat ini memiliki efek samping 
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gatal dan kemerahan pada kulit yang diperantarai oleh prostaglandin 

(Mahley & Bersot, 2007). 

4) Asam Fibrat. 

Obat golongan ini menghasilkan penurunan pada LDL (sekitar 10%), 

peningkatan HDL (sekitar 10%) serta menyebabkan penurunan bermakna 

pada trigliserida plasma (sekitar 30%). Fibrat bekerja sebagai ligan untuk 

reseptor transkripsi nukleus, reseptor alfa peroksisom yang diaktivasi 

proliferator (PPAR-α, peroxisome proliferator-activated receptor alpha), 

dan menstimulasi aktivitas lipoprotein lipase. Asam fibrat dapat 

menyebabkan sindrom seperti miositis. Insidensi miositis meningkat 

dengan penggunaan bersama inhibitor HMG KoA. Contoh turunan asam 

fibrat yaitu gemfibrozil dan bezafibrat (Neal, 2005). 

5) Inhibitor absorpsi kolesterol usus 

Ezetimibe merupakan inhibitor absorbsi kolesterol turunan azetidion 

yang menghambat absorpsi sitosterol dan kolesterol dalam usus. Obat ini 

efektif menurunkan LDL dan kolesterol total. Ezetimibe diabsorpsi 

dengan baik lewat saluran cerna. Di dalam usus mengalami glukoronidasi 

dan akan diekskresikan ke dalam empedu (Mahley & Bersot, 2007). Efek 

obat ini sinergis dengan statin sehingga menjadi terapi kombinasi yang 

baik (Neal, 2005). 

6) Kombinasi Obat 

Kondisi dislipidemia tidak selalu dapat dikontrol dengan pemberian 

obat tunggal khususnya pada kasus dislipidemia yang berat. Terapi 

kombinasi banyak digunakan untuk mencapai target kadar lipid dalam 

darah. Kombinasi obat yang digunakan harus mencakup obat-obat dengan 

mekanisme kerja yang berbeda (Neal, 2005). Adapun rekomendasi terapi 

obat lini pertama untuk masing-masing tipe kelainan lipoprotein dan 

terapi kombinasinya ditunjukkan pada tabel berikut: 
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Tabel 3. Rekomendasi terapi obat pada berbagai tipe kelainan lipoprotein   
(Dipiro et al, 2008) 

 
Tipe lipoprotein Obat lini pertama   Terapi kombinasi 
I   Tidak diindikasikan  - 
IIa   Statin    Niasin atau BAR 
   Kolestiramin atau kolestipol Statin atau Niasin 
   Niasin    Statin atau BAR 
IIb   Statin    BAR, fibrat, 
       b atau niasin 
   Fibrat    Statin, niasin, BARa 
   Niasin    Statin atau fibrat 
       Ezetimib 
III   Fibrat    Statin atau niasin 
   Niasin    Statin atau fibrat 
       Ezetimib  
IV   Fibrat    Niasin 
   Niasin    Fibrat 
V   Fibrat    Niasin 
   Niasin    Minyak ikan 

a Bile Acid Resin (BAR) tidak digunakan sebagai terapi lini pertama jika trigliserida tinggi pada  awalnya karena 
hipertrigliseridemia dapat diperburuk dengan penggunakan BAR sendiri. 
b 

Fibrat meliputi gemfibrozil atau fenofibrat.                            ( Dipiro et al, 2008) 
 
3. Jamur Lingzhi 

a. Nama daerah Jamur Lingzhi 

Nama daerah dari tanaman Ganoderma lucidum adalah jamur 

kayu, Lingzhi, Supa Sinduk (Indonesia); Chi zhi atau Chih Ling chi 

(China); rei si atau ree she (Jepang) (Agus, 2002). Ling zhi (Tionghoa); 

Kulit kayu (Malaysia) (Wijayakusuma, 2005). 

Sistematika Jamur Lingzhi 

Phylum  : Basidiomycota 

Class : Agaricomycetes 

Ordo : Polyporales 

Famili : Polyporaceae 

Genus : Ganoderma 

Species : Ganoderma lucidum (Curtis) P.Karst  (Arora, 1986)   
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b. Kandungan kimia Jamur Lingzhi 

Kandungan nutrisi Ganoderma lucidum termasuk lengkap, meliputi 

triterpenoid, sterol, polisakarida, protein, peptida, asam amino, adenosin, 

asam oleat, vitamin dan mineral (Paterson, 2006). Vitamin yang 

dikandung diantaranya B1, B2, C, niasin, dan biotin. Sedangkan 

kandungan mineralnya meliputi kalium, fofor, kalsium, magnesium, 

tembaga, germanium dan beberapa makroelemen lain yang seluruhnya 

mencapai lebih dari 200 elemen aktif (Risna, 2004). Disamping itu, jamur 

lingzhi juga mengandung Ganoderiol F, ganodermanontriol (El-Mekkawy 

et al., 1998), dan ganoderic acid (Li & Wang, 2006). 

c. Khasiat Jamur Lingzhi 

Jamur lingzhi memiliki aktivitas antitumor, antikanker, 

antiinflamasi, anti alergi, antioksidan, antibakteri, hepatoprotektif, 

menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kolesterol serta tekanan 

darah, menghambat agregasi platelet, menghambat pelepasan histamin, 

dan anti HIV (Sanodiya et al., 2005). Senyawa triterpenoid dalam jamur 

lingzhi dilaporkan memiliki efek hipokolesterolemia (Boh et al., 2007) 

dan antikanker (Paterson, 2006) . Polisakarida, terutama β-d-glukan, 

memiliki efek antitumor melalui immunomodulasi dan anti angiogenesis 

serta memiliki efek perlindungan terhadap radikal bebas dan mengurangi 

kerusakan sel yang disebabkan oleh mutagen (Boh et al, 2007). Selain itu, 

Chen et al (2005) menunjukkan bahwa pemberian polisakarida ganoderma 

lucidum dengan dosis 200 mg/kg, 400 mg/kg dan 800 mg/kg dapat 

menurunkan kolesterol total, trigliserida, kolesterol LDL, dan 

meningkatkan kolesterol HDL pada tikus hiperlipidemia. Adenosin yang 

terkandung dalam jamur lingzhi berfungsi menghambat agregasi platelet 

sedangkan asam oleat dapat menghambat pelepasan histamin (Paterson, 

2006). Senyawa mineral germanium berguna untuk meningkatkan proses 

metabolisme dan meningkatkan oksigen dalam darah sehingga dapat 

memelihara dan meningkatkan kesehatan (Susanto, 1998). Ganoderic acid 

dari ganoderma lucidum mampu menghambat replikasi virus hepatitis B 
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pada sel HepG2215 (Li & Wang, 2006). Ganoderiol F dan 

ganodermanontriol ditemukan aktif sebagai anti HIV (El-Mekkawy et al., 

1998). 

 

F. Landasan Teori 

Penelitian yang dilakukan Tong dan Choong (2006) menunjukkan 

pemberian 0,1% serbuk Ganoderma lucidum selama 5 bulan pada tikus yang 

dibebani diet tinggi kolesterol dapat menurunkan kolesterol total (TC), 

Trigliserida (TG), kolesterol LDL serta menaikkan kolesterol HDL. Hasil 

penelitian Chen et al (2005) menunjukkan pemberian polisakarida Ganoderma 

lucidum dengan dosis 200 mg/kg, 400 mg/kg dan 800 mg/kg dapat menurunkan 

kolesterol total, trigliserida, kolesterol LDL, dan meningkatkan kolesterol HDL 

pada tikus hiperlipidemia. Penelitian lain menunjukkan bahwa pemberian 

biopolymer  Ganoderma lucidum dengan dosis 100 mg/kg selam 4 minggu secara 

signifikan dapat menurunkan kolesterol total, trigliserida, kolesterol LDL, 

fosfolipid, dan meningkatkan kolesterol HDL pada tikus hiperlipidemia (Yang et 

al., 2002). Boh et al (2007) menyatakan bahwa senyawa triterpenoid dalam jamur 

lingzhi memiliki efek hipokolesterolemia. Senyawa triterpenoid dapat 

meningkatkan kadar HDL dalam darah melalui aktivasi PPAR-α (Jia et al, 2010). 

Senyawa  terpenoid larut dalam pelarut organik dan minyak  (Williamson et al., 

1996). Salah satu pelarut organik yang dapat digunakan adalah etanol. Menurut 

Hayati & Halimah (2010) senyawa triterpenoid dapat terlarut dalam pelarut 

etanol. 

 

G. Hipotesis 

Ekstrak etanol jamur lingzhi (Ganoderma lucidum) dapat meningkatkan 

kadar HDL pada tikus dislipidemia.        

 

      

 

 


