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ABSTRAK 

 
Rimpang temulawak mengandung berbagai komponen kimia diantaranya kurkuminoid yang 

didalamnya terdapat zat kuning (kurkumin), yang telah dibuktikan sebagai antioksidan, antiinflamasi, 
dan antihiperkolesterol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ekstrak etanol rimpang 
temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) mempunyai efek penurunan kadar kolesterol total pada tikus 
putih hiperlipidemia. Suatu penelitian dengan desain Pretest-Postest Control Group Design diterapkan 
pada tikus jantan galur Wistar yang diberi diet tinggi lemak. Dua puluh ekor tikus jantan galur Wistar 
dibagi menjadi empat kelompok. Kelompok I diberi pakan standar dan aquadest, kelompok II, III dan IV 
diberi pakan standar, pakan tinggi lemak dan PTU 0,05%. Akan tetapi pada kelompok III diberi 
tambahan temulawak dosis 100 mg/KgBB dan kelompok IV dosis 400 mg/KgBB selama dua minggu. 
Analisis kadar kolesterol total menggunakan metode enzimatik CHOD-PAP. Data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan uji statistik ANAVA dan uji T. Pemberian temulawak dosis 100 mg/KgBB dan 
400 mg/KgBB mampu menurunkan kadar kolesterol total >20% pada tikus yang diberi pakan tinggi 
lemak. 

 
Kata kunci : Rimpang Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.), Kolesterol Total, Pakan Tinggi 

Lemak, Hiperlipidemia 
 

ABSTRACT 
 

 Temulawak rhizome contains various chemical compound among which there are 
curcuminoid, curcumin, which has been demonstrated as an antioxidant, antiinflammatory, and 
antihipercholesterol. This study aimed to determine the ethanol extract of temulawak rhizome 
(Curcuma xanthorrhiza Roxb.) Has the effect of reduction in total cholesterol levels in hyperlipidemic 
rats. A study by the design of the Control Group Pretest-Postest Design applied to Wistar male rats 
high fat diet. Twenty Wistar male rats were divided into four groups. Group I were fed standard and 
distilled water, group II, III and IV were fed standard, high fat feed and PTU 0.05%. However, in group 
III were given an additional dose of temulawak 100 mg/kgBB and dose group IV 400 mg/kgBB for two 
weeks. Analysis of total cholesterol using the enzymatic CHOD-PAP method. Data were analyzed 
using statistical ANAVA tests and T test. Giving a dose of temulawak 100 mg/kgBB and 400 mg/kgBB 
can lower total cholesterol levels >20% in rats fed high fat diet. 
 
Keywords : Temulawak rhizome (Curcuma xanthorrhiza Roxb.), Total Cholesterol, High Fat Feeding, 

Hyperlipidemia 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Dalam mendukung pencarian obat 
hiperlipidemia yang aman dan efektif, saat ini 
banyak dilakukan penggalian bahan-bahan 
alam. Salah satunya penelitian terhadap 
tanaman rimpang temulawak (Curcuma 
xanthorrhiza Roxb.). Rimpang temulawak 
mengandung berbagai komponen kimia 
diantaranya xanthorrhizol, kurkuminoid yang 
didalamnya terdapat zat kuning (kurkumin) dan 
desmetoksi kurkumin, minyak atsiri, protein, 
lemak, selulosa dan mineral (Rahardjo, 2010). 
Kurkumin merupakan fraksi dari kurkuminoid 
yang mempunyai aktivitas biologi berspektrum 
luas. Kurkumin dapat digunakan sebagai 
antioxidan, antiinflamasi, dan 
antihiperkolesterol (Peschel et al., 2006). 
Penelitian yang telah dilakukan Kapoor et al 
(2008)  dijelaskan bahwa pengobatan dengan 
kurkumin pada tikus albino menunjukkan 
penurunan yang signifikan terhadap kadar 
kolesterol total, trigliserida dan LDL-C, selain 
itu juga menunjukkan peningkatan yang 
signifikan terhadap kadar HDL-C. Goel et al 
(2007) menjelaskan bahwa pada 10 individu 
yang sehat, pemberian kurkumin 500 mg 
selama tujuh hari secara signifikan 
menurunkan lipid peroksida serum, 
meningkatkan kolesterol HDL serum, dan 
menurunkan kolesterol total serum. 

Hasil penelitian Septiana et al (2006) 
menyebutkan bahwa kandungan kurkumin 
pada ekstrak temulawak (Curcuma 
xanthorrhiza Roxb.) mampu menghambat 
oksidasi LDL dan akumulasi kolesterol ester 
pada makrofag. Mekanisme kurkumin dalam 
temulawak untuk menurunkan kolesterol 
adalah karena fungsinya sebagai kolagoga 
(perangsang empedu). Aktivitas kolagoga 
rimpang temulawak ditandai dengan 
meningkatnya produksi dan sekresi empedu, 
dengan meningkatnya pengeluaran cairan 
empedu maka akan menurunkan kadar 
kolesterol yang tinggi (Dalimartha, 2006). 
Berdasarkan latar belakang di atas, 
mendorong untuk dilakukan penelitian 
mengenai efek hipolipidemia ekstrak etanol 
rimpang temulawak (Curcuma xanthorrhiza 
Roxb.) terhadap kolesterol total pada tikus 
putih hiperlipidemia. 
 
Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang 
diuraikan di atas maka dapat dirumuskan suatu 
permasalahan yaitu: “apakah ekstrak etanol 

rimpang temulawak (Curcuma xanthorrhiza 
Roxb.) mempunyai efek penurunan kadar 
kolesterol total pada tikus putih 
hiperlipidemia?” 
 
Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk 
mengetahui ekstrak etanol rimpang temulawak 
(Curcuma xanthorrhiza Roxb.) mempunyai efek 
penurunan kadar kolesterol total pada tikus 
putih hiperlipidemia 
 
Tinjauan Pustaka 

Kolesterol merupakan komponen 
struktural esensial pada membran dan lapisan 
luar lipoprotein plasma. Kolesterol terdapat di 
jaringan dan plasma sebagai kolesterol bebas 
atau dalam bentuk simpanan, yang berikatan 
dengan asam lemak rantai panjang sebagai 
ester kolesteril (Mayes & Botham, 2009). 
Kolesterol berasal dari lemak yang 
menghasilkan 9 kalori. Sementara itu, 
karbohidrat dari tepung dan gula hanya 
menghasilkan 4 kalori (Wiryowidagdo & 
Sitanggang, 2002). Fungsi dari kolesterol 
adalah sebagai berikut: 
a) Sebagai komponen pembentuk membran 

sel (Devlin, 2006). 
Kolesterol merupakan komponen 

struktural esensial pada membran dan lapisan 
luar lipoprotein plasma. Kolesterol pada 
membran sel akan diimbangi oleh unsur 
kolesterol di dalam lipoprotein yang 
mengangkut kolesterol bebas dalam darah 
(Mayes & Botham, 2009). 
b) Sebagai prekursor sintesis asam empedu 

dalam hati (Devlin, 2006). 
Dalam proses pengangkutan balik 

kolesterol (reverse cholesterol transport), 
kolesterol bebas yang sudah dikeluarkan dari 
jaringan oleh HDL akan diangkut menuju ke 
hati untuk dikonversikan menjadi asam 
empedu (Mayes & Botham, 2009). 
c) Sebagai prekursor berbagai hormon 

steroid dan vitamin D (Devlin, 2006). 
Kortikosteroid, hormon seks (estrogen, 

testosteron), dan vitamin D membutuhkan 
kolesterol sebagai prekursornya (Mayes & 
Botham, 2009). 

Hiperlipidemia adalah kondisi 
terjadinya peningkatan kolesterol dan atau 
trigliserid darah. Hiperlipidemia dibedakan 
menjadi dua yaitu hiperlipidemia primer dan 
hiperlipidemia sekunder. Hiperlipidemia primer 
merupakan hiperlipidemia yang terjadi akibat 
predisposisi genetika atau keturunan. 
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Sedangkan hiperlipidemia sekunder 
merupakan hiperlipidemia yang terjadi akibat 
gangguan sistemik (Sylvia & Wilson, 2005). 
Hiperlipidemia primer dapat dibedakan dua 
jenis, yakni: 
a. Hiperkolesterolemia dengan peningkatan 

kadar LDL (dan kolesterol total); dan 
b. Hipertrigliseridemia, bilamana kadar 

trigliserida meningkat (Tjay & Rahardja, 
2007). 

Hiperkolesterolemia dan 
hipertrigliseridemia merupakan faktor resiko 
bagi aterosklerosis dan akhirnya penyakit 
jantung dan pembuluh (PJP), khususnya 
angina dan infark jantung. Faktor resiko lainnya 
adalah merokok, diabetes, dan hipertensi (Tjay 
& Rahardja, 2007). Hiperlipoproteinemia 
dibedakan atas lima macam berdasarkan jenis 
lipoprotein yang meningkat. Hiperlipidemia ini 
mungkin primer atau sekunder akibat diet, 
penyakit, atau pemberian obat (Suyatna & 
Handoko, 1995). Hiperlipidemia primer dibagi 
dalam 2 kelompok besar: (a) 
hiperlipoproteinemia monogenik karena 
kelainan gen tunggal yang diturunkan, sifat 
penurunan ini mengikuti hukum mendel; dan 
(b) hiperlipoproteinemia poligenik/multifaktorial. 
Kadar kolesterol pada kelompok ini ditentukan 
oleh gabungan faktor-faktor genetik dengan 
faktor lingkungan. Diet lemak jenuh dan 
kolesterol mempengaruhi kadar kolesterol 
pada pasien-pasien ini (Suyatna & Handoko, 
1995). 

Hiperlipoproteinemia sekunder 
berhubungan dengan diabetes melitus yang 
tidak terkontrol, minum alkohol, hipotiroidisme, 
penyakit obstruksi hati, sindrom nefrotik, 
uremia, penyakit penimbunan glikogen atau 
disproteinemia (mieloma multipel, 
makroglobulinemia, lupus eritematosus). 
Hiperlipoproteinemia sekunder juga dapat 
disebabkan oleh pemberian kortikosteroid, 
estrogen, androgen, diuretik, atau penghambat 
adrenoseptor beta (Suyatna & Handoko, 1995). 
Secara normal, kolesterol diproduksi oleh 
tubuh dalam jumlah yang tepat. Akan tetapi 
pola makan yang cenderung berupa makanan 
sumber hewani dengan lemak tinggi, 
menyebabkan kolesterol berada dalam jumlah 
berlebih dalam darah. Kelebihan kolesterol 
inilah yang dapat memacu aterosklerosis yang 
selanjutnya berpotensi menimbulkan penyakit 
jantung koroner (PJK) (Galton & Krone, 1991). 
Kadar kolesterol total yang diperkenankan 
adalah kurang dari 200 mg/dL, jika mencapai 
200-239 mg/dL harus diwaspadai, dan jika 

terjadi di atas 250 mg/dL dianggap berbahaya 
(Wiryowidagdo & Sitanggang, 2002). 

 
METODE PENELITIAN 
Bahan 

Rimpang temulawak (Curcuma 
xanthorrhiza Roxb.), PTU, lemak sapi, kuning 
telur, pakan standar (pellet), aquadest ad 
libitium, etanol, reagen kit kolesterol, dan 
alkohol. 

Hewan uji: tikus putih jantan galur 
Wistar dengan berat badan  160-240 gram dan 
berumur kurang lebih 2-3 bulan. 
 
Alat 

Timbangan analitik electronic scale T 
luton GM-501, oven, evaporator Ika Werke 
(Heidolph), waterbath Memmert, kandang tikus 
sebanyak 20 buah, tempat air minum tikus, 
jarum sonde, spuit injeksi, tabung ependrof, 
spektrofotometer UV-Vis (stardust Diasys FC), 
kuvet, tabung sentrifuge, sentrifugator Table 
Top, vortex Maxi Mix II 37600 (Thermolyne 
Corporation), mikro pipet Socorex, dan alat-alat 
gelas. 
 
Jalannya Penelitian 
Determinasi Rimpang Temulawak (Curcuma 
xanthorrhiza Roxb.) 

Determinasi dilakukan di Laboratorium 
Biologi  Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
 
Pembuatan Ekstrak Etanol Rimpang 
Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) 

Pembuatan ekstrak etanol rimpang 
temulawak dilakukan dengan cara maserasi 
yaitu serbuk rimpang sebanyak 1 kg 
dimaserasi dengan etanol 50% sebanyak 4 liter 
di dalam bejana tertutup kemudian direndam 
selama 3 hari, disimpan di tempat yang 
terlindung dari cahaya. Rendaman disaring, 
sehingga akan diperoleh ekstrak cair. Ekstrak 
cair tersebut kemudian diuapkan hingga 
memperoleh ekstrak kental, lalu ekstrak kental 
ditambahkan laktosa atau amprotab sebagai 
pengering, apabila serbuk masih basah, serbuk 
dioven dengan suhu maksimal 40

O
C hingga 

memperoleh ekstrak kering. 
 
Penentuan Dosis Ekstrak Etanol Rimpang 
Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) 

Berdasarkan penelitian Nagata dan 
Saito (2005) peringkat dosis kandungan 
kurkumin yang diberikan kepada tikus adalah 
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0,5 mg/100 gBB; 5 mg/100 gBB; dan 50 
mg/100 gBB, dari beberapa konsentrasi 
tersebut, terbukti mampu memperbaiki profil 
lipid serum pada tikus secara efektif. Penelitian 
ini menggunakan tikus jantan Wistar dengan 
berat badan 150-250 gram, dan rimpang 
temulawak yang mengandung senyawa 
kurkumin 10,7% (Paryanto & Srijanto, 2006), 
sehingga mengacu dari dosis yang digunakan 
pada penelitian Nagata dan Saito (2005) 
tersebut, maka peringkat dosis pemberian 
ekstrak etanol rimpang temulawak ditingkatkan 
menjadi 100 mg/KgBB dan   400 mg/KgBB. 
 
Pembuatan Pakan Tinggi Lemak  

Pakan untuk meningkatkan kadar 
kolesterol dibuat dengan cara membuat emulsi 
lemak sapi dan kuning telur. Komposisinya 
emulsi terdiri dari 5 gram lemak sapi, 10 gram 
kuning telur dan air sampai 100,0 mL (Mauli, 
2005). Emulgator yang digunakan adalah PGA 
sebanyak 7,5 gram. Emulsi dibuat dengan 
memanaskan lemak sapi (gajih) agar diperoleh 
minyak, kemudian dibuat korpus emulsi 
dengan mencampurkan seluruh bagian minyak 
sapi, kuning telur kemudian ditambah air 
sebanyak 11,25 mL hingga terbentuk emulsi 
yang halus dan baik, setelah itu ditambah air 
hingga volume 100 mL. Diet tinggi lemak 
diberikan setiap hari selama 2 minggu, dosis 2 
mL/200 gBB dan selalu dibuat baru. Selain itu, 
juga diberi pakan tinggi lemak yang terdiri dari 
300 gram pakan standar (pellet), 25 gram 
gajih, 50 gram kuning telur, dan 100 gram 
margarin. Pakan tinggi lemak dibuat dengan 
cara memanaskan lemak sapi terlebih dahulu, 
kemudian semua bahan dicampur dan diaduk 
sampai tercampur rata dan di oven. 
 
Uji Pendahuluan 

Uji pendahuluan dengan 
menggunakan 2 kelompok perlakuan. 
Kelompok pertama (kontrol negatif)  diberikan 
pakan standar selama 2 minggu sedangkan 
kelompok kedua (kontrol positif) diberikan 
pakan standar dan diet tinggi lemak dengan 
dosis 2 mL/200 gBB selama 2 minggu. Selain 
itu juga diberi pakan tinggi lemak sebanyak 30 
gram per hari selama 2 minggu dan ditimbang 
sisa pakan per harinya. Selanjutnya, masing-
masing kelompok diukur kadar kolesterol total 
pada awal dan 2 minggu setelah perlakuan. 
Data kadar kolesterol total yang diperoleh 
dianalisis secara statistik menggunakan uji T 
berpasangan. 
 

Perlakuan Hewan Uji 
Pada penelitian ini menggunakan 20 

ekor tikus putih jantan galur Wistar dengan 
berat badan  160-240 gram dan berumur 
kurang lebih 2-3 bulan, kemudian dibagi 
menjadi 5 kelompok secara acak dan 
dikandangkan secara terpisah. Sebelum 
perlakuan, hewan uji diadaptasikan terlebih 
dahulu dengan makanan standar yaitu pellet 
dan minum aquadest ad libitium selama 1 
minggu. Kecuali kelompok 1, semua tikus 
mendapatkan pakan tinggi lemak selama 2 
minggu. Pembagian kelompok adalah sebagai 
berikut: 
Kelompok 1 :diberi pakan standar dan 

aquadest. 
Kelompok 2 : diberi pakan standar, pakan tinggi 

lemak dan PTU 0,05%. 
Kelompok 3: diberi pakan standar, pakan tinggi 

lemak, PTU 0,05% dan ekstrak 
etanol rimpang  temulawak dosis 
100 mg/KgBB. 

Kelompok 4 : diberi pakan standar, pakan tinggi 
lemak, PTU 0,05% dan ekstrak 
etanol rimpang temulawak dosis 
400 mg/KgBB. 

Pemberian pakan diberikan setiap hari 
sebanyak 30 gram tiap tikus selama 2 minggu 
dan diukur sejumlah pakan yang dikonsumsi 
setiap harinya. Diet tinggi lemak diberikan 
setiap hari selama 2 minggu dengan dosis 2 
mL/200 gBB tikus. Pengukuran kadar 
kolesterol pada waktu: sebelum diberi diet 
tinggi lemak (periode ke-1), 2 minggu setelah 
diet tinggi lemak (periode ke-2) dan 2 minggu 
setelah pemberian ekstrak etanol rimpang 
temulawak (periode ke-3). 
 
Penetapan Kadar Kolesterol Total 

Kadar kolesterol diukur dengan 
menggunakan metode CHOD-PAP Enzymatic 
Photometric Test dengan cara mengambil 
sampel darah tikus sebanyak 3 mL dari vena 
ekor, kemudian darah disentrifugasi pada 3000 
rpm selama 10 menit untuk mendapatkan 
serum. Pembacaan absorbansi dilakukan 
dengan cara ke dalam kuvet atau tabung 
reaksi dipipetkan: 

Tabel 1. Penetapan Kadar Kolesterol Total 

 Blangko Sampel/ Standar 

Sampel/standar - 10 µL 
Aquadest 10 µL - 

Reagen 1000 µL 1000 µL 

Campuran diinkubasi selama 20 menit 
pada suhu 20-25

o
C, atau 10 menit pada 37

o
C. 

Kemudian dibaca absorbansi terhadap blangko 
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reagen tidak lebih dari 60 menit pada panjang 
gelombang 500nm.  
Perhitungan kadar kolesterol total: 
Kadar kolesterol (mg/dL) 

= ×
Ast

As
Konsentrasi standart 

Keterangan: 
As = Absorbansi sampel 
Ast = Absorbansi standar 

 
 

Teknik Analisis 
Data kadar kolesterol total yang 

diperoleh dianalisis dengan uji statistik 
Kolmogorov-Smirnov. Data distribusi normal, 
dilanjutkan dengan ANAVA. Jika hasil ANAVA 
menunjukkan adanya perbedaan bermakna 
diantara masing-masing kelompok perlakuan, 
maka dilanjutkan dengan uji T. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pembuatan Ekstrak Etanol Rimpang 
Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) 

Ekstraksi dengan menggunakan 
metode maserasi dengan pelarut etanol 50%. 
Etanol dipertimbangkan sebagai penyari 
karena lebih selektif, kapang dan kuman sulit 
tumbuh dalam etanol 20% ke atas, tidak 
beracun, netral, absorbsinya baik, etanol dapat 

bercampur dengan air pada segala 
perbandingan. Selain itu, tujuan dari ekstraksi 
ini adalah mengambil kurkumin yang 
terkandung dalam rimpang temulawak, dimana 
kurkumin larut dalam pelarut etanol, 
dimethylsulfoxide, dan aseton (Goel et al., 
2007). Maserasi dilakukan pada 300 gram 
temulawak dengan pelarut etanol 50% 
sebanyak 1200 mL, didapatkan ekstrak kental 
sebesar 12,51 gram dan diperoleh persentase 
rendemen ekstrak sebesar 4,17%. 
 
Hasil Penentuan Model Hiperlipidemia pada 
Tikus 

Hasil orientasi pertama, pada 
kelompok I diperoleh rata-rata kadar kolesterol 
total awal sebesar 25,90 ± 5,62 mg/dL, 
sedangkan pada kelompok II sebesar 24,22 ± 
8,64 mg/dL (p>0,05). Kadar kolesterol total 
tersebut masuk dalam rentang kadar normal 
pada tikus galur wistar yaitu antara 10-54 
mg/dL (Harini & Astirin, 2009 cit Smith & 
Mangkoewidjojo, 1998). Setelah pemberian 
pakan tinggi lemak selama 2 minggu, pada 
kelompok I diperoleh rata-rata kadar kolesterol 
total sebesar 28,06 ± 12,29 mg/dL, sedangkan 
pada kelompok II sebesar 34,77 ± 15,86 mg/dL 
(p>0,05). 
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Gambar 1.  Rata-rata kadar kolesterol total orientasi pertama 

 
Hasil orientasi kedua, pada kelompok I 

diperoleh rata-rata kadar kolesterol total awal 
sebesar 69,86 ± 8,26 mg/dL, sedangkan pada 
kelompok II sebesar 83,24 ± 9,80 mg/dL 
(p>0,05). Setelah pemberian pakan tinggi 
lemak selama 1 minggu, pada kelompok I 
diperoleh rata-rata kadar kolesterol total 
sebesar 60,48 ± 20,60 mg/dL, sedangkan pada 
kelompok II sebesar 54,49 ± 18,56 mg/dL 
(p>0,05). Sehingga pemberian diet tinggi 
lemak dilanjutkan hingga minggu ke-2. Setelah 

pemberian pakan tinggi lemak selama 2 
minggu, pada kelompok I diperoleh rata-rata 
kadar kolesterol total sebesar 36,16 ± 6,84 
mg/dL, sedangkan pada kelompok II sebesar 
75,25 ± 1,51 mg/dL (p>0,05). Dari sini dapat 
disimpulkan bahwa pemberian pakan diet 
lemak, PTU 0,01%, dan emulsi 2 mL/200 gBB 
selama 2 minggu tidak dapat menaikkan kadar 
kolesterol total pada tikus. Dari hasil orientasi, 
maka dosis PTU ditingkatkan menjadi 0,05% 

diharapkan dapat meningkatkan kadar 
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kolesterol total pada tikus putih secara signifikan.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

K
a
d
a
r 
K
o
le
s
te
ro
l 
T
o
ta
l 

(m
g
/d
L
)

Kelompok I (Normal) Kelompok II (Hiperlipidemia)

Kelompok Perlakuan

Minggu ke-0

Minggu ke-1

Minggu ke-2

Gambar 2.  Rata-rata kadar kolesterol total orientasi kedua 

Profil Hiperlipidemia pada Tikus Selama 
Penelitian 

Pada kelompok I diperoleh rata-rata 
berat badan awal sebesar 172,06 ± 5,68 gram, 
pada kelompok II sebesar 177,26 ± 11,04 
gram, pada kelompok III sebesar 181,86 ± 
18,12 gram, dan pada kelompok IV sebesar 
174,22 ± 5,21 gram (p>0,05). Sedangkan rata-
rata kadar kolesterol total awal yang diperoleh 
pada kelompok I sebesar 37,92 ± 14,58 mg/dL, 
pada kelompok II sebesar 57,01 ± 16,13 
mg/dL, pada kelompok III sebesar 47,67 ± 
14,71 mg/dL, dan pada kelompok IV sebesar 
40,00 ± 8,23 mg/dL (p>0,05). Setelah diketahui 
kadar kolesterol total awal, maka dilanjutkan 
dengan diet tinggi lemak selama 2 minggu.  

Setelah masa diet tinggi lemak, rata-
rata berat badan semua kelompok meningkat 
(gambar 3), begitu juga untuk kelompok I yang 
hanya diberi pakan standart dan aquadest. 
Pada kelompok I diperoleh rata-rata berat 
badan awal sebesar 188,24 ± 3,33 gram, pada 
kelompok II sebesar 219,10 ± 7,10 gram, pada 
kelompok III sebesar 222,36 ± 9,11 gram, dan 
pada kelompok IV sebesar 212,72 ± 3,13 gram 

(p<0,05). Sunarsih dan Prasetyastuti (2011) 
menyebutkan bahwa tikus dikatakan 
hiperlipidemia apabila berat badannya 
mencapai lebih dari 20% dari berat badan 
awal. Pada penelitian ini, peningkatan berat 
badan tikus kelompok II, III dan kelompok IV 
lebih dari 20%, sehingga keadaan 
hiperlipidemia telah tercapai.  

Sedangkan rata-rata kadar kolesterol 
total yang diperoleh pada kelompok I sebesar 
49,34 ± 6,48 mg/dL, pada kelompok II sebesar 
128,74 ± 22,87 mg/dL, pada kelompok III 
sebesar 114,37 ± 2,99 mg/dL, dan pada 
kelompok IV sebesar 122,88 ± 10,49 mg/dL 
(p<0,05). Dengan menggunakan uji-T 
independent, menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan yang bermakna antara kadar 
kolesterol total sebelum dan sesudah diet 
tinggi lemak (p<0,05). Sedangkan dengan 
menggunakan uji-T berpasangan, 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 
bermakna antara kadar kolesterol total 
sebelum dan sesudah diet tinggi lemak 
(p<0,05). 
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Gambar 3. Rata-rata berat badan tikus selama penelitian 
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Pada keadaan normal, sebagian 
kolesterol akan disimpan dalam bentuk 
kolesterol ester, sebagian digunakan untuk 
membentuk garam empedu dan hormon 
steroid, serta sebagian lagi tetap berada di 
dalam darah. Pengaturan metabolisme 
kolesterol akan berjalan normal apabila jumlah 
kolesterol dalam darah sesuai kebutuhan, 
artinya tidak melebihi jumlah normal yang 
dibutuhkan (Ganong, 2002). Keadaan 
hiperlipidemia ditandai dengan kenaikan kadar 
kolesterol total darah diatas normal. Pada tikus 
galur Wistar, kadar normal kolesterol total 
darah tikus antara 10-54 mg/dL (Harini & 
Astirin, 2009 cit Smith & Mangkoewidjojo, 
1998). Mayes dan Botham (2009) menyatakan 
bahwa banyak faktor yang mempengaruhi 
keseimbangan kolesterol di dalam jaringan. 
Peningkatan kolesterol dapat terjadi akibat 1) 
ambilan lipoprotein yang mengandung 
kolesterol oleh reseptor, seperti reseptor LDL; 
2) ambilan kolesterol bebas dari lipoprotein 
yang kaya akan kolesterol ke membran sel; 3) 
sintesis kolesterol; dan 4) hidrolisis ester 
kolesteril oleh enzim ester kolesteril hidrolase. 

Setelah pemberian ekstrak selama 2 
minggu, terdapat peningkatan maupun 
penurunan berat badan yang terjadi pada 
masing-masing kelompok (gambar 3). 
Kelompok yang mengalami peningkatan berat 
badan adalah kelompok I dan kelompok II, 

dimana pada kelompok I rata-rata berat badan 
yang diperoleh sebesar 203,08 ± 4,45 gram 
dan kelompok II sebesar 241,60 ± 8,28 gram. 
Sedangkan kelompok yang mengalami 
penurunan berat badan adalah kelompok III 
dan kelompok IV, dimana pada kelompok III 
rata-rata berat badan yang diperoleh sebesar 
203,38 ± 28,42 gram, dan kelompok IV 
sebesar 192,80 ± 5,21 gram (p<0,05).  

Selain  itu, pada kelompok I dan 
kelompok II juga mengalami peningkatan kadar 
kolesterol total, dimana pada kelompok I 
diperoleh rata-rata kadar kolesterol total 
sebesar 61,44 ± 10,93 mg/dL dan kelompok II 
sebesar 139,88 ± 23,06 mg/dL. Penurunan 
kadar kolesterol total terjadi pada kelompok III 
dan kelompok IV, dimana pada kelompok III 
diperoleh rata-rata kadar kolesterol total 
sebesar 88,62 ± 5,76 mg/dL dan pada 
kelompok IV sebesar 47,66 ± 3,24 mg/dL 
(p<0,05). Dengan menggunakan uji-T 
independent, menunjukkan bahwa terdapat 
kadar kolesterol total perbedaan yang 
bermakna antara kadar kolesterol total 
sebelum dan sesudah perlakuan ekstrak 
(p<0,05). Sedangkan dengan menggunakan 
uji-T berpasangan, menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan yang bermakna antara 
kadar kolesterol total sebelum dan sesudah 
perlakuan ekstrak (p<0,05). 
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Gambar 4. Rata-rata kadar kolesterol total awal, setelah diet lemak dan setelah perlakuan ekstrak 

 
Dari hasil yang diperoleh, dapat 

disimpulkan bahwa pemberian ekstrak 
temulawak dosis 100 mg/KgBB dan 400 
mg/KgBB dapat menurunkan kadar kolesterol 
total >20%. Akan tetapi dosis 400 mg/KgBB 
lebih efektif untuk menurunkan kadar kolesterol 
total pada tikus putih hiperlipidemia (gambar 
4). Penurunan kolesterol total ini dapat terjadi 
sebagai akibat dari senyawa kurkumin yang 
terkandung di dalam temulawak, kurkumin 

mempunyai aktivitas kolagoga. Aktivitas ini 
akan meningkatkan produksi dan sekresi 
empedu, dengan meningkatnya pengeluaran 
cairan empedu maka akan menurunkan kadar 
kolesterol yang tinggi (Dalimartha, 2006).  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Ekstrak etanol rimpang temulawak 
(Curcuma xanthorrhiza Roxb.) dosis 100 
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mg/KgBB dan 400 mg/KgBB dapat 
menurunkan kadar kolesterol total >20% pada 
tikus yang diberi pakan tinggi lemak. 
 
Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
dengan melakukan pengujian terhadap kadar 
kolesterol LDL pada rimpang temulawak 
sehingga dapat diketahui pengaruh diet tinggi 
lemak dan ekstrak etanol rimpang temulawak 

(Curcuma xanthorrhiza Roxb.) yang diberikan 
terhadap kadar kolesterol LDL. 
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