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ABSTRAK 
 

       Teripang pasir (Holothuria scabra) merupakan hewan timun laut bermanfaat 
sebagai obat alami penurun kolesterol dengan kandungan senyawa  asam lemak 
tidak jenuh yaitu asam eikosapentaenoat (EPA) dan asam dokosahexaenoat 
(DHA) yang dapat diekstraksi dengan air, sehingga perlu dilakukan penelitian 
untuk mengetahui pengaruh ekstrak air teripang pasir terhadap kolesterol total 
pada tikus hiperlipidemia.  
       Metode rancangan pada penelitian ini merupakan rancangan acak lengkap 
pola searah, menggunakan tikus jantan galur Wistar, berat badan 149-259, dan 
umur 2-3 bulan. Tikus dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari @ 5 ekor tikus 
yaitu kelompok I (kontrol normal), kelompok II (kontrol negatif), kelompok III 
(ekstrak air teripang asir 25 mg/200 g BB) dan kelompok IV (ekstrak air teripang 
pasir 100 mg/200 g BB). Pengukuran kadar kolesterol total dilakukan 3 tahap 
yaitu pada minggu ke-0, minggu ke-6 dan minggu ke-9. Semua kelompok hanya 
diberi pakan standar BR sebelum diberi perlakuan (minggu ke-0), semua 
kelompok diberi pakan tinggi lemak selama 6 minggu, kecuali kelompok I hanya 
diberi pakan standar BR, dan semua kelompok diberi pakan standar BR, 
kelompok II diberi aquades 2,5 ml/200 g BB, kelompok III diberi ekstrak air 
teripang pasir 25 mg/200 g BB dan kelompok IV diberi ekstrak air teripang pasir 
100 mg/200 g BB selama 3 minggu.  
       Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis menggunakan bantuan perangkat 
lunak SPSS 17,0 for windows, dapat diketahui bahwa model hiperlipidemia belum 
berhasil sehingga pemberian ekstrak air teripang pasir (Holothuria scabra) 25 
mg/200 g BB dan 100 mg/200 g BB belum bisa untuk mengetahui penurunan 
kadar kolesterol total.  
 
Kata kunci: Kolesterol total, Hiperlipidemia, Teripang pasir (Holothuria scabra) 
 

ABSTRACT 
 

Sand sea cucumber (Holothuria scabra) was an animal that useful as a 
natural cholesterol-reducing drugs with the content of eicosapentaenoic acid 
(EPA) and dokosahexaenoat acid (DHA) that can be extracted with water and 
used as a natural cholesterol-reducing drugs, the aim of this study was to 
determine sand sea cucumber water extract effect to total cholesterol in 
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hyperlipidemic rats. Design method in this study was one direction pattern  
randomized complete design. Male Wistar rats, 149-259 g of weight, and 2-3 
months of ages. Rats were divided into 4 groups @ 5: group I (normal control), 
group II (negative control), group III (water extract of sand sea cucumber 25 
mg/200 g BW) and group IV (water extract of sand sea cucumber 100 mg/200 g 
BW). Measurement of total cholesterol levels at 3 stages: first, sixth, and ninth 
week. All groups were given BR standard food before treatment (week-0), all 
groups were fed a high fat diet for 6 weeks, except group I, which only fed with 
BR standard, and all groups were fed with BR standard, 2 Group II was given 
distilled water 2,5 ml/200 g of BW, group III was given the water extract of sand 
sea cucumber 25 mg/200 g of BW, and group IV was given water extract of sand 
sea cucumber 100 mg/200 g of BW for 3 weeks. The results of the study were 
analyzed with SPSS 17.0 software, in conclusion by hyperlipidemia model has not 
been successful so the water extract of the sand sea cucumber (Holothuria 
scabra) 25 mg/200 g BW and 100 mg/200 g BW has not been able to reduce of 
total cholesterol levels. 

 
Keywords: Total cholesterol, Hiperlypidemia, Sand sea cucumber (Holothuria 

scabra) 
 
PENDAHULUAN 

Hiperlipidemia (hiperkolesterolemia) adalah keadaan yang ditandai oleh 

adanya peningkatan kadar lemak darah, salah satunya dengan peningkatan nilai 

kolesterol ≥ 240 mg/dL (Goodman dan Gilman, 2008) dan dapat dipengaruhi oleh 

makanan yang dikonsumsi (Widyaningsih et al., 2007) seperti makanan kaya 

lemak jenuh dan kolesterol (Goodman dan Gilman, 2008), sehingga menimbulkan 

resiko terjadinya penyakit jantung koroner (PJK) atau aterosklerosis (Arjatmo dan 

Utama, 2004). Pada keadaan normal, sebagian kolesterol akan digunakan untuk 

membentuk garam empedu dan hormon steroid (Murray et al., 2009). Pengaturan 

metabolisme kolesterol akan tidak berjalan normal apabila jumlah kolesterol 

melebihi nilai normal < 200 mg/dL (Goodman dan Gilman, 2008).  

        Masyarakat dekat pesisir pantai di kawasan indo-pasifik pada umumnya 

memanfaatkan teripang atau timun laut (sea cucumber) sebagai makanan (Kodri 

dan Ghufran, 2010), sekarang dapat digunakan sebagai obat alami. Hal ini terbukti 

pada penelitian (Liu et al., 2002) yang menyatakan bahwa teripang mampu 

menurunkan kolesterol. Penelitian ini menggunakan teripang pasir (Holothuria 

scabra), meninjau dari hasil penelitian (Yahyavi et al., 2012) menyatakan bahwa 

senyawa yang terkandung di dalamnya adalah asam lemak polyunsaturated 
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(PUFA) terdiri dari asam eikosapentaenoat (EPA) dan asam dokosaheksaenoat 

(DHA) yang merupakan asam tidak jenuh dari minyak ikan (Munaf, 1994). Asam 

eikosapentaenoat (EPA) dan asam dokosaheksaenoat (DHA) dapat di ekstraksi 

dengan air (Ferdalina et al., 1999; Althunibat et al., 2008) dan diduga mampu 

menurunkan kolesterol total dengan mekanisme menghambat penuaan, 

menurunkan kolesterol jahat low density lipoprotein (LDL), dan meningkatkan 

very low density lipoprotein (VLDL) dalam tubuh sehingga mengurangi resiko 

penyakit jantung (Kodri dan Ghufran, 2010). Ekstrak air teripang pasir 

kemungkinan belum pernah diteliti dalam menurunkan kadar kolesterol total. 

Sehingga dilakukan penelitian pengaruh ekstrak air teripang pasir (Holothuria 

scabra) terhadap kolesterol total pada tikus hiperlpidemia. 

 

METODE PENELITIAN 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasionalnya 
Terdapat tiga variabel uji dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Variabel bebas 

       Variabel bebas dalam penelitan ini adalah dosis ekstrak teripang pasir 

(Holothuria scabra) pada tikus hiperlipidemia. 

2. Variabel tergantung 

Variabel tergantung dalam penelitan ini adalah kadar kolesterol total pada 

tikus hiperlipidemia. 

3. Variabel terkendali 

Variabel terkendali dalam penelitan ini adalah hewan uji (galur, jenis 

kelamin, umur, berat badan, dan tempat pemeliharaan tikus) dan asupan pakan 

tinggi lemak. 

Alat dan Bahan 

Alat: timbangan tikus (OHAUS), timbangan analitik (OHAUS), spuit injeksi, 

jarum peroral, sentrifuge PLC series, mikropipet, vortex, spektrofotometer 

(Dyasis Stardust FC), mortil, stamper dan alat-alat gelas. 

Bahan: ekstrak air teripang pasir (Holuthuria scabra), pakan standar BR, kuning 

telur bebek, lemak sapi, aquades, air minum matang, PTU (Propiltiourasil) 0,01 
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%, reagen kit kolesterol, pereaksi CHOD-PAP buatan DyaSis Diagnostic Systems 

GmbH, Germany dan hewan uji tikus putih jantan (Rattus norvegicus) galur 

Wistar jantan Tipus Semarang, umur 2-3 bulan, berat badan 149-259 g. 

Jalannya Penelitian 

Pembuatan Pakan Tinggi Lemak 

Pakan untuk meningkatkan kadar kolesterol total dibuat dengan 

mencampurkan semua bahan hingga merata, kemudian dikeringkan di oven. 

Komposisi yang digunakan adalah kuning telur bebek 100 g, lemak sapi 100 g dan 

pakan standar BR 100 g. Pakan tambahan untuk lebih meningkatkan kadar 

kolesterol total adalah kuning telur bebek yang diberikan setiap 2 hari sekali 

secara per oral 2,5 ml/200 gram BB dan selalu dibuat baru. Pemberian pakan 

tinggi lemak, kuning telur bebek dan PTU 0,01 % larut di air sepuasnya selama 6 

minggu. 

Pembuatan Propiltiourasil (PTU 0,01 %) 

Pembuatan propiltiourasil (PTU) 0,01 % yaitu dengan cara menggerus 

propiltiourasil 1 tablet (100 mg) kemudian dilarutkan dengan air matang sampai 

1000 ml. PTU 0,01 % larut di air minum sepuasnya selama 6 minggu.  

Pembuatan Ekstrak Air Teripang Pasir 

Pembuatan ekstrak air teripang pasir dilakukan dengan menggunakan cairan 

penyari air. Penyari yang digunakan (air) bersifat polar, digunakan berdasarkan 

senyawa yang terdapat dalam teripang pasir, sehingga dimungkinkan air mampu 

menyari senyawa tersebut. Metode penyarian yang dilakukan adalah digesti, yaitu 

cara maserasi dengan menggunakan pemanasan lemah, yaitu pada suhu 400 - 

500C. Cara maserasi ini hanya dapat dilakukan untuk simplisia yang zat aktifnya 

tahan terhadap pemanasan. Simplisia teripang pasir sebanyak 250 g ditambah 

aquades sebanyak 2500 ml, kemudian direndam dalam suhu 400 – 500C selama 2 

minggu. Ekstrak yang didapatkan diuapkan pada pemanasan tidak langsung 

sampai terbentuk ekstrak kental. Untuk mencegah kontaminasi bakteri dapat 

disemprotkan alkohol pada alat yang akan digunakan. Ekstrak yang dibuat adalah 

ekstrak 1:1 yaitu dengan 250 g teripang pasir dan 250 g zat tambahan (amprotap 

dan aerosil), setelah kental ditambah amprotap sebanyak 240 g dan aerosil 10 g 
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aerosil sampai ekstrak kering. Berat ekstrak kering yang diperoleh yaitu  sebanyak 

467,5 g. 

Perlakuan Terhadap Hewan Uji Coba 

Dua puluh (20) ekor tikus putih jantan galur Wistar berumur kurang lebih 2-3 

bulan dengan berat badan 149-259 g, kemudian dibagi menjadi 4 kelompok secara 

acak, setiap kelompok terdiri dari 5 ekor tikus, masing-masing diberi tanda pada 

ekor dan dikandangkan secara individual. Semua hewan uji diadaptasikan terlebih 

dahulu dengan cara diberi pakan standar selama 1 minggu. Setelah masa adaptasi, 

semua tikus dibuat hiperlipidemia dengan cara diberi pakan tinggi lemak, kuning 

telur bebek 2,5 ml/200 g BB dan PTU 0,01 % larut di air ad libitum selama 6 

minggu, kecuali kelompok 1 hanya diberi pakan standar. Kemudian selama 3 

minggu semua kelompok diberi pakan standar, pada kelompok 2 diberi aquades 

2,5 ml/200 g BB, kelompok 3 dan 4 diberi ekstrak air teripang pasir masing-

masing dengan dosis 25 mg/200 g BB dan 100 mg/200 g BB. Pembagian 

kelompok selama perlakuan sebagai berikut: 

Kelompok I (Kontrol Normal):  

Diberi pakan standar dan minum air matang sepuasnya selama perlakuan. 

Kelompok II (Kontrol Negatif):  

Diberi diet tinggi lemak, PTU 0,01 % yang larut di air minum sepuasnya 

(selama 6 minggu), pakan standar, dan minum aquades 2,5 ml/200 g BB (selama 3 

minggu). 

Kelompok III (ekstrak air teripang pasir 25 mg/ 200 g BB):  

Diberi diet tinggi lemak, PTU 0,01 % yang larut di air minum sepuasnya 

(selama 6 minggu), pakan standar, dan estrak air teripang pasir 25 mg/200 g BB 

(selama 3 minggu.  

Kelompok IV (ekstrak air teripang pasir 100 mg/200 g BB):  

Diberi diet tinggi lemak, PTU 0,01 % 0,01 % yang larut di air minum 

sepuasnya (selama 6 minggu), pakan standar, dan estrak air teripang pasir 100 

mg/200 g BB (selama 3 minggu).    

Pengambilan darah dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada waktu: minggu ke-

0, minggu ke-6 dan minggu ke-9. Setiap subyek penelitian sebelum diambil 
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darahnya dipuasakan terlebih dahulu selama 16 jam dan dimasukkan ke dalam 

holder. Darah diambil melalui vena ekor sebanyak 0,5 ml menggunakan silet steril 

dan ditampung pada tabung appendorf,  kemudian dipusingkan dengan kecepatan 

3000 rpm. Diperoleh serum dan dianalisis kadar kolesterol total dengan 

menggunakan metode Enzymatic Photometric Test (CHOP-PAP). 

Penetapan Kadar Kolesterol Total pada Serum Darah 

Kadar kolesterol diukur dengan menggunakan metode Enzymatic Photometric 

Test CHOD-PAP (Cholesterol Oksidase Phenol Aminoaantipyrin) buatan DyaSis 

Diagnostic Systems GmbH, Germany, akan membentuk zat warna Quinoneimine 

yang dapat diukur intensitas warnanya dengan menggunakan spekteofotometer 

(Widyaningsih et al., 2007). Setelah didapatkan serum, pembacaan absorbansi 

dilakukan dengan cara ke dalam stardust atau tabung reaksi (tabel 2). 
Tabel 2. Pembacaan absorbansi dilakukan dengan cara ke dalam stardust atau tabung 

reaksi dipipetkan 
 Blangko Sampel/standar 

Sampel/standar - 10µL 
Aquadest 10µL - 
Reagen 1000µL 1000µL 

       Campurkan dan diinkubasi 10 menit pada 37oC. Dibaca absorbansi sampel dan 

standar, kemudian dibaca absorbansi terhadap blangko reagen tidak lebih dari 60 

menit pada panjang gelombang 500nm.  

       Perhitungan kadar kolesterol total: 

Kadar kolesterol =  Absorbansi sampel X Konsentrasi standar (mg/dL) Absorbansi standar 
Analisis Data 

Data kadar kolesterol total setelah dieksplore pada nilai selisih kadar 

kolesterol minggu ke-0 dan minggu ke-6 dan selisih kadar kolesterol minggu ke-6 

dan minggu ke-9 dianalisis Paired-Anava menggunakan bantuan perangkat lunak 

SPSS 17,0 for windows dengan taraf kepercayaan 95%. Hasil uji Sphiro-Wilk 

kadar kolesterol selisih minggu ke-0 dan minggu ke-6 dan selisih minggu ke-6 

dan minggu ke-9 terdistribusi normal dan hasil uji Anava tidak signifikan 

(p>0,05). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
       Identifikasi secara mikroskopi terhadap simplisia teripang pasir dilakukan di 

Laboratorium Biologi Universitas Gadjah Mada yang bertujuan untuk 

membuktikan bahwa simplisia yang diteliti sesuai, sehingga tidak terjadi 

kesalahan terhadap simplisia hewan yang digunakan. Hasil identifikasi simplisia 

membuktikan bahwa simplisia yang digunakan sesuai yang dimaksud yaitu jenis 

Holothuria scabra Jaeger. Hewan uji dalam penelitian ini adalah Tikus putih 

jantan galur Wistar dengan kondisi yang sehat, berat badan dan umur yang relatif 

sama sehingga hanya perlakuan saja yang dapat mempengaruhi hasil percobaan. 

Alasan pemilihan galur Wistar karena pada penelitian (Juhnici, 2002) 

menyebutkan bahwa dengan menggunakan tikus galur Wistar dalam percobaan 

pembuatan model kondisi hiperlipidemia selama 6 minggu terbukti berhasil. 

       Kondisi hiperlipidemia pada tikus dapat diinduksi dengan pemberian pakan 

tinggi lemak selama 6 minggu dengan meninjau dari penelitian Hendra et al., 

2010, penelitian ini menggunakan komposisi pakan diet lemak yang sudah 

dimodifikasi yaitu terdiri dari campuran pakan standar BR 100 g, kuning telur 

bebek 100 g, dan lemak babi 50 g diganti dengan lemak sapi 100 g, kemudian 

dikeringkan dalam oven, pemberiannya setap hari. Kuning telur bebek juga 

diberikan setiap 2 hari sekali per oral 2,5 ml/200 g BB yang mengandung 2,8 g 

kuning telur dan pada tikus kelompok 2, 3, dan 4 pemberian propiltiourasil (PTU) 

dengan konsentrasi 0,01 % melalui air minum sepuasnya bertujuan untuk 

meningkatkan kadar kolesterol secara endogen (Wikanta, 2003). PTU yang 

diberikan sebagai obat antitiroid yang menghambat fungsi tiroid (Ganong, 2002). 

Kadar tiroid yang rendah akan meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Selain 

itu, terjadinya peningkatan kolesterol LDL akibat penurunan jumlah reseptor LDL 

dan penekanan aktivitasnya karena ada pengaruh hipotiroid pada metabolisme 

lipoprotein (Mahajan dan Singh, 2011). Asupan kuning telur dan lemak sapi 

merupakan sumber lemak dan kolesterol hewani (Juhcini, 2002), keduanya 

mengandung kolesterol tinggi per 100 gramnya (Astawan, 2004), sedangkan 
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lemak sapi mengandung asam jenuh yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kadar lipida plasma (Widyaningsih et al., 2007). 
Tabel 3. Rerata nilai kadar kolesterol total (mg/dl) ± SE minggu ke-0, minggu ke-6, minggu 

ke-9, selisih minggu ke-0 dan minggu ke-6 dan selisih minggu ke-6 dan minggu ke-9 pada 

semua kelompok selama perlakuan 

 
Kelompok 

Rerata nilai kadar kolesterol total (mg/dL) ± SE 
N Minggu 

ke-0 
Minggu ke-6 Minggu 

ke-9 
Selisih minggu 

ke-0 dan minggu 
ke-6 

Selisih minggu 
ke-6 dan minggu 

ke-9 
I (Kontrol 
normal) 

3 69,97 ± 
1,99 

68,04 ± 3,11 63,67 ± 
7,58 -1,93 ± 1,46 4,37 ± 5,61 

II (Kontrol 
negatif) 

5 84,63 ± 
9,42 

212,23 ± 
50,25 

54,79 ± 
3,10 127,60 ± 44,35 157,45 ± 48,35 

III (ekstrak air 
teripang pasir 25 

mg/200 g BB) 

4 74,59 ± 
9,86 

243,60 ± 
104,24 

60,07 ± 
7,90 169.01 ± 111,08 183,53 ± 101,50 

IV  (ekstrak air 
teripang pasir 100 

mg/200 g BB) 

5 75,54 ± 
4,15 

218,18 ± 
40,41 

44,99 ± 
5, 73 142,65 ± 40,82 173,19 ± 37,97 

 

 
Gambar 2. Grafik diagram kadar kolesterol total (mg/dL) ± SE minggu ke-0, 

minggu ke-6 dan minggu ke-9  
 

     Hasil rerata kadar kolesterol total setelah pemberian pakan diet tinggi lemak 

semakin meningkat (selisih minggu ke-0 dan minggu ke-6) yaitu kelompok 

kontrol negatif sebesar, kelompok ekstrak air teripang pasir 25 mg/200 g BB 

sebesar dan kelomok ekstrak air teripang pasir 100 mg/200  BB sebesar, namun 

tidak berbeda bermakna (p > 0,05) antar kelompok. Model induksi hiperlipidemia 

ini tidak sejalan dengan Hendra et al, 2001 yang menunjukkan dalam penelitianya 
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bahwa pemberian diet tinggi lemak dibuat dengan mencampurkan komposisi BR 

2, kuning telur 100 g dan lemak babi 50 g pada tikus signifikan menaikkan kadar 

kolesterol. Profil penurunan ini mungkin dikarenakan jumlah N yang sedikit, SE-

nya besar, dan cara preparasi alat yang kurang tepat. 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak air teripang 

terhadap kolesterol total pada tikus hiperlipidemia. Senyawa yang terkandung 

dalam teripang pasir yaitu EPA dan DHA (Yahyavi et al., 2012) merupakan asam 

lemak tidak jenuh (Arlyza, 2009) yang diduga mempunyai efek sebagai penurun 

kolesterol dan dapat diekstraksi dengan air (Fredalina et al., 1999). Pada 

perlakuan ekstrak air teripang pasir, rerata kadar kolesterol semua kelompok 

mengalami penurunan. Hasil rerata kadar kolesterol total setelah mendapat 

perlakuan ekstrak selama 3 minggu yaitu kelompok kontrol normal sebesar 4,37 

mg/dL ± 5,61, kontrol negatif sebesar   157,45 mg/dL ± 48,35, kelompok ekstrak 

air teripang pasir 25 mg/200 g BB sebesar 183,53 mg/dL ± 101,50, dan ekstrak air 

teripang pasir 100 mg/200 g BB sebesar 173,19 mg/dL ± 37,97, namun tidak 

berbeda bermakna antar kelompok (p>0,05). Semua kelompok mengalami 

perubahan asupan makanan diet tinggi lemak menjadi pakan standar selama 3 

minggu perlakuan. Profil penurunan ini kemungkinan disebabkan akibat pakan 

tinggi lemak yang dihentikan, dengan adanya pengurangan asupan lemak terutama 

makanan kolesterol tinggi mampu menurunkan kolesterol (Davey, 2008), jumlah 

N yang sedikit, nilai SE yang besar, dan pengamatan yang lama karena tidak 

dilakukan pengukuran minggu ke-7 dan minggu ke-8. Selama perlakuan dari 

minggu ke-0, minggu ke-6 dan minggu ke-9 dipantau untuk mengetahui 

perubahan berat badan tikus. Berat badan tikus mengalami perubahan yang 

semakin meningkat (tabel 4 dan gambar 3). 
Tabel 4. Rerata Nilai Perubahan Berat Badan Tikus Pada Semua Kelompok Selama 9 

Minggu Perlakuan
Kelompok Rerata berat badan (g)  ± SE selama 9 minggu perlakuan 

Mingguke-0 Minggu ke-6 Minggu ke-9 
I (kontrol normal) 193,88 ± 38,28 276,86 ± 16,99 305,84 ± 19,84 
II (kontrol negatif) 182,18 ± 26,74 226,98 ± 24,76 270,74 ± 24,37 

III (ekstrak air teripang pasir 
25 mg/200 g BB) 

175,43 ± 2,55 229,23 ± 11,853 284,23 ± 32,92 

IV (ekstrak air teripang pasir 
100 mg/200 g BB) 

194,60 ± 27,26 238,62 ± 43,85 272,88 ±  44,38 
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Gambar  3. Rerata nilai perubahan berat badan tikus semua kelompok selama 

perlakuan minggu ke-0, minggu ke-6 dan minggu ke-9 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan:  model hiperlipidemia belum berhasil sehingga pemberian ekstrak 

air teripang pasir (Holothuria scabra) dosis 25 mg/200 g BB dan dosis 100 

mg/200 g BB belum bisa untuk mengetahui penurunan kadar kolesterol total. 

Saran: meninjau dari hasil penelitan ini, untuk memperoleh peningkatan kadar 

kolesterol secara bermakna perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

model hiperlipidemia dan untuk memperoleh penurunan kadar kolesterol secara 

bermakna perlu pemberian pakan diet lemak selama pemberian ekstrak air 

teripang pasir dengan jumlah N yang banyak.  
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