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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. 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. 

Diet kurkumin secara signifikan dapat menurunkan serum trigliserida 

27%, kolesterol total 33,8%, dan kolesterol LDL 56% (Kim & Kim, 2010). 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 
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temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) terhadap kolesterol total pada tikus 

putih hiperlipidemia. 

 

B. 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?” 

 

C. 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. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) 

a. Sistematika Tanaman 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledoneae 

Ordo  : Zingiberales 

Familia : Zingiberaceae 

Genus  : Curcuma 

Spesies  : Curcuma xanthorrhiza Roxb (Rukmana, 1995). 

b. Kandungan Kimia 

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). Senyawa xanthorrhizol dan 

kurkumin dalam temulawak inilah yang menyebabkan tanaman ini 
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menjadi sangat berkhasiat sebagai obat, karena kurkumin dapat digunakan 

sebagai antioksidan, antikanker, dan antihiperkolesterol (Peschel et al., 

2006). Diet kurkumin secara signifikan dapat menurunkan serum 

trigliserida 27%, kolesterol total 33,8%, dan kolesterol LDL 56% (Kim & 

Kim, 2010). Senyawa xanthorrhizol mempunyai aktivitas salah satunya 

sebagai antioksidan (Lim et al., 2005), aktifitas sebagai antioksidan ini 

dapat mencegah teroksidasinya kolesterol-LDL (Hartanto, 2009 cit Arora, 

2007). 

c. Kegunaan 

Rimpang temulawak banyak digunakan untuk meningkatkan nafsu 

makan, memperbaiki fungsi pencernaan, memelihara kesehatan fungsi 

hati, pereda nyeri sendi dan tulang, menurunkan lemak darah, sebagai 

antioksidan dan membantu menghambat penggumpalan darah (Badan 

POM, 2004). Di samping itu temulawak juga dapat berkhasiat sebagai 

antihepatotoksik, antiinflamasi, antitumor, penekan susunan syaraf pusat, 

diuretika, hipolipidemik, hipotermik, insektisida, dan antibakteri 

(Rahardjo, 2010). 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). 

 

2. Kolesterol 

 

Gambar 1. Struktur Kolesterol 

Kolesterol merupakan komponen struktural esensial pada membran 

dan lapisan luar lipoprotein plasma. Kolesterol terdapat di jaringan dan plasma 
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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). 

a. Metabolisme dan Ekskresi Kolesterol 

Kolesterol dioksidasi di hati menjadi berbagai bentuk asam 

empedu. Beberapa asam empedu dikonjugasikan dengan glisin, taurin, 

asam glukoronat atau sulfat. Campuran antara asam empedu yang tidak 

terkonjugasi dan terkonjugasi bersama kolesterol diekskresikan dari hati 

menuju empedu. Sekitar 95 persen asam empedu direabsorpsi lagi dari 

usus dan sisanya keluar bersama feses. Ekskresi dan reabsorpsi asam 

empedu membentuk basis sirkulasi enterohepatik yang penting untuk 

proses pencernaan dan absorpsi lemak (Wolkoff & Cohen, 2003). Mayes 

dan Botham (2009) menyatakan bahwa penurunan kolesterol sebagai 

akibat dari 1) aliran kolesterol keluar dari membran sel ke lipoprotein yang 

potensial kolesterolnya rendah yang didorong oleh enzim LCAT (Lesitin: 

kolesterol asiltransferase); 2) esterifikasi kolesterol oleh enzim ACAT 
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(Asil-KoA: kolesterol asiltransferase); dan 3) penggunaan kolesterol untuk 

sintesis senyawa steroid lainnya, seperti hormon atau asam empedu di hati. 

b. Lipoprotein 

Lipoprotein yang sesuai kandungan lipidanya dibagi dalam 

beberapa komponen sebagai berikut: 

a) Cylomicron 

Cylomicron dibentuk di dinding usus dari trigliserida dan 

kolesterol berasal dari makanan. Kemudian trigliserida ini dihidrolisa oleh 

lipoprotein lipase dan sisanya diekskresi oleh hati (Tjay & Rahardja, 

2007). 

b) Very Low Density Lipoprotein (VLDL) 

Very Low Density Lipoprotein (VLDL) dari hati yang bersama 

cylomicron mengangkut sebagian besar trigliserida dan asam lemak bebas 

ke jaringan otot dan lemak (Tjay & Rahardja, 2007). 

c) Low Density Lipoprotein (LDL) 

Low Density Lipoprotein (LDL) mengangkut sebagian besar 

kolesterol darah dari hati yang memiliki reseptor-reseptor LDL ke 

jaringan. Proses penarikan LDL dari plasma melalui reseptor-reseptor ini 

merupakan mekanisme utama dalam pengendalian level LDL (Tjay & 

Rahardja, 2007). 

d) High Density Lipoprotein (HDL) 

High Density Lipoprotein (HDL) mengangkut kelebihan kolesterol 

(dan asam lemak) yang tidak dapat digunakan oleh jaringan perifer 

kembali ke hati untuk diubah menjadi asam empedu (Tjay & Rahardja, 

2007). 

 

3. Hiperlipidemia 

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 
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keturunan. 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 
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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). 

 

4. Pengobatan Hiperlipidemia 

Obat-obat yang digunakan untuk menurunkan kadar lemak darah 

antara lain: 

a. Asam fibrat 

Fibrat menghasilkan penurunan ringan pada LDL (sekitar 10%) 

dan peningkatan HDL (sekitar 10%). Sebaliknya, fibrat menyebabkan 

penurunan yang 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. Fibrat merupakan obat lini pertama pada pasien dengan 

kadar trigliserida plasma yang sangat tinggi yang berisiko mengalami 

pankreatitis (Neal, 2006). Terdapat empat jenis obat golongan ini yaitu 

gemfibrozil, bezafibrat, ciprofibrat, dan fenofibrat (Adam, 2007). Efek 

samping semua fibrat dapat menyebabkan sindrom seperti miositis. 

Insidensi miositis meningkat dengan penggunaan bersama inhibitor HMG 

KoA dan kombinasi tersebut sebaiknya dihindari (Neal, 2006). 

b. Bile Acid Sequestrant 

Obat ini bekerja dengan cara mengikat asam empedu dalam saluran 

cerna dan mempengaruhi sirkulasi enterohepatik. Berkurangnya kadar 

asam empedu dengan pemberian obat ini akan 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 
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ini akan menstimulasi produksi reseptor LDL, efek yang mirip dengan 

statin (Suyatna, 2008). Contoh obat golongan ini adalah kolestiramin dan 

kolestipol (Adam, 2007). Efek samping terbatas pada usus, karena resin 

tidak diabsorpsi, dan mencakup rasa penuh, rasa tidak nyaman pada perut, 

diare, dan konstipasi (Neal, 2006). 

c. Penghambat HMG KoA reduktase 

Obat ini 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). Contoh obat golongan ini adalah statin. Statin 

adalah obat penurun lipid yang paling baru, yang mempunyai sedikit efek 

samping dan saat ini biasanya merupakan obat pilihan pertama. Efek 

samping jarang terjadi, salah satu yang utama adalah miopati. Insidensi 

miopati meningkat pada pasien yang menerima terapi kombinasi dengan 

asam nikotinat atau fibrat. Statin tidak boleh diberikan selama kehamilan 

karena kolesterol penting untuk perkembangan normal fetus (Neal, 2006). 

d. Asam nikotinat 

Asam nikotinat bekerja dengan menghambat enzim hormon 

sensitif lipase di jaringan adiposa, dengan demikian akan mengurangi 

jumlah asam lemak bebas. Diketahui bahwa asam lemak bebas yang 

berada di dalam darah, sebagian akan ditangkap oleh hati dan akan 

menjadi sumber pembentuk VLDL. Dengan menurunnya sintesis VLDL di 

hati, akan mengakibatkan penurunan kadar trigliserid, dan juga kolesterol-

LDL di plasma (Adam, 2007). Asam nikotinat mengurangi pelepasan 

VLDL dan kemudian menurunkan trigliserida plasma (sekitar 30-50%). 
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Asam nikotinat juga menurunkan kolesterol (sebanyak 10-20%) dan 

meningkatkan HDL. Asam nikotinat merupakan obat penurun lipid 

pertama untuk mengurangi mortalitas keseluruhan pada pasien dengan 

penyakit arteri koroner, namun penggunaannya dibatasi oleh efek yang 

tidak diharapkan yang meliputi kemerahan yang diperantarai 

prostaglandin, pusing, dan palpitasi. Saat ini asam nikotinat hampir tidak 

pernah digunakan (Neal, 2006). 

e. Inhibitor absorpsi kolesterol usus 

Inhibitor pada absorpsi kolesterol usus dapat menurunkan 

penyerapan kolesterol dan menurunkan kolesterol LDL sekitar 18% 

dengan sedikit perubahan pada kolesterol HDL. Contoh obat golongan ini 

adalah ezetimibe (Neal, 2006). Ezetimibe diabsorpsi dengan baik lewat 

saluran cerna. Di dalam usus mengalami glukoronidasi dan akan 

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

 

5. Kombinasi Obat 

Hiperlipidemia berat tidak selalu dapat dikontrol dengan obat tunggal 

dan terapi kombinasi banyak digunakan untuk mencapai target kadar lipid. 

Kombinasi harus mencakup obat-obat dengan mekanisme kerja yang berbeda, 

misalnya statin dengan fibrat. Walaupun kombinasi statin dengan fibrat (dan 

asam nikotinat) dapat meningkatkan insidensi miopati, diyakini bahwa 

keuntungan dari menurunkan kolesterol LDL pada pasien-pasien ini 

memperberat peningkatan efek sampingnya. Ketertarikan pada fibrat 

meningkat dengan adanya penelitian-peneliatian terbaru yang menunjukkan 

bahwa gemfibrozil menurunkan infark miokard, stroke, dan mortalitas 

keseluruhan pada pria dengan penyakit arteri koroner yang memiliki 

kolesterol HDL yang rendah. Obat ini meningkatkan kolesterol HDL tanpa 

menurunkan kolesterol LDL (Neal, 2006). 
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E. Landasan Teori 

Rimpang temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) mengandung 

senyawa kurkumin. Kurkumin, merupakan senyawa polifenol dan salah satu 

bagian dari kurkuminoid, yang mempunyai efek sebagai antioksidan, antitumor, 

dan hipokolesterolemik (Peschel et al., 2006). Disamping efek yang telah 

diketahui tersebut, kurkumin juga dapat menghambat metabolisme lipid. Lebih 

dari 30 tahun yang lalu, kurkumin dapat menurunkan kadar kolesterol dalam 

darah dan hati (Feng et al., 2010). Ambilan kurkumin dapat memperbaiki profil 

lipid serum secara efektif (Nagata & Saito, 2005). 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. 

 Penelitian yang telah dilakukan Septiana et al (2006) dijelaskan bahwa 

kandungan kurkumin pada ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) 

mampu menghambat oksidasi LDL dan akumulasi kolesterol ester pada makrofag. 

Percobaan akumulasi kolesterol pada makrofag ini menggunakan perlakuan jenis 

ekstrak temulawak Hasil % pengurangan akumulasi kolesterol ester dari kontrol 

(+) yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah ekstrak air 17,65%; ekstrak 

etanol 46,11%; ekstrak aseton 55%; ekstrak diklorometan 8,22%; dan α-tokoferol 

14,06%, dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa ekstrak diklorometan 

mempunyai presentase penghambatan akumulasi kolesterol ester terendah 

dibandingkan dengan ekstrak temulawak lainnya. Berdasarkan penelitian tersebut, 

maka perlu dibuktikan kemampuan ekstrak etanol rimpang temulawak (Curcuma 

xanthorrhiza Roxb.) dalam menurunkan kadar kolesterol total pada tikus putih 

hiperlipidemia. 
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F. Hipotesis 

Ekstrak etanol rimpang temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) 

mempunyai kemampuan menurunkan kadar kolesterol total pada tikus putih 

hiperlipidemia. 

 

 


