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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

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 (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 



2 
 

diteliti dalam menurunkan kadar kolesterol total. Sehingga dilakukan 

penelitian pengaruh ekstrak air teripang pasir (Holothuria scabra) terhadap 

kolesterol total pada tikus hiperlpidemia. 

 

B. Perumusan Masalah 

Setelah meninjau uraian di atas maka dapat dirumuskan: apakah ekstrak 

air teripang (Holothuria scabra) mempunyai pengaruh terhadap kolesterol 

total pada tikus hiperlipidemia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak air teripang 

(Holothuria scabra) terhadap kolesterol total pada tikus hiperlipidemia. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Lipid 

a. Definisi  

Lipid adalah sekolompok senyawa heterogen, meliputi lemak, minyak, 

steroid, malam (wax), dan senyawa terkait, yag berkaitan lebih karena sifat 

fisikanya daripada sifat kimianya. Lipid memiliki sifat umum berupa relatif 

tidak larut air dan larut dalam pelarut non polar (Murray et al., 2009). Lipid 

atau lemak penting sekali untuk berfungsinya sel dan digunakan sebagai 

sumber energi, pelindung badan, pembentukan air, agar lemak itu dapat 

diangkut dalam peradaran darah, maka lemak itu dibuat menjadi larut dengan 

mengikatnya kepada protein yang larut dalam air, ikatan itu disebut 

lipoprotein yang merupaka suatu ikatan yang larut dalam air dengan berat 

molekul yang tinggi, terdiri dari lemak (kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid) 

dan protein yang khusus dapat mengikat protein (apo-protein). Di dalam 

peredaran darah lipoprotein itu merupakan suatu kompleks yang disebut 

lipoprotein particle yang terdiri dari 2 bagian yaitu bagian dalam (inti) yang 

tidak larut, terdiri dari trigliserida, ester kolesterol, dan bagian luar yang lebih 
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larut, terdiri dari kolesterol bebas, fosfolipid, dan apo-protein (Arjatmo dan 

Utama, 2004). 

b. Jenis-jenis lipid 

Susunan tingkat kadar LPP (lipoprotein) dalam plasma bergantung pada 

keseimbangan antara asupan makanan, proses dalam hepar, dan pemanfaatan 

dalam jaringan-jaringan. Kolesterol, kolesterol ester, fosfolipid, dan 

trigliserida termasuk lipid (Munaf, 1994). Terdapat 5 jenis lipid atau 

lipoprotein yang dibawa dalam plasma, yaitu: 

1) Kolesterol Lipoprotein densitas rendah (LDL)  

Kolesterol LDL adalah kolesterol yang merupakan alat transport 

kolesterol yang utama mengangkut sekitar 70-80% dari kolesterol total dari 

hepar ke jaringan perifer. Ambilan LDL terjadi karena adanya reseptor LDL. 

Pada penyakit dimana reseptor LDL ini kurang, seperti pada 

hiperkolesterolemia maka akan terjadi peningkatan dan penumpukan LDL 

dalam sirkulasi. Akibatnya akan dideposit di dalam sel makrofag dinding 

pembuluh darah yang merupakan awal dari proses ateroklerosis (Munaf, 

1994). 

2) Kolesterol Lipoprotein densitas tinggi (HDL)   

Kolesterol HDL berfungsi sebagai pembawa kolesterol dari jaringan 

perifer ke hati untuk metabolisme atau katabolisme yang selanjutnya 

dikeluarkan dari tubuh. Peningkatan kadar HDL menurunkan aterosklerosis 

(Munaf, 1994). Tingkat kadar kolesterol HDL plasma dianggap rendah bila 

kadarnya di bawah 35 mg/dl (Munaf, 2009). Apolipoprotein HDL dieksresi 

oleh hati dan usus, sebagian besar lipid di dalam HDL berasal dari permukaan 

satu lapis kilomikron dan VLDL selama lipolisis. HDL juga mendapatkan 

kolesteroldari jaringan perifer dari suatu jalur yang melindungi homeostasis 

kolesterol sel (Katzung, 2002). 

3) Kilomikron 

Kilomikron (chylomicron) merupakan lipoprotein densitas rendah paling 

banyak berisi trigliserid yang berasal dari makanan (lemak eksogen). 

Kilomikron yang dihasilkan dalam usus, masuk ke sirkulasi sistemik melalui 
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saluran limfatik, trigliseridnya dihidrolisis oleh lipoprotein lipase, suatu 

enzim yang berlokasi di permukaan endotel pembuluh darah kapiler. 

Kilomikron remnant (sisa) merupakan produk akhir dari degradasi kilomikron 

dalam sirkulasi. Partikel ini mempunyai protein permukaan spesifik  

apoprotein B-48 dan E, apoprotein E ditemukan dengan reseptor di membran 

plasma hepar. Partikel remnant (sisa) kaya kolesterol yang berasal dari diet, 

diikat dan diinternalisasi kemudian didegradasi oleh enzim lisozomal.  

Dengan proses ini, kolesterol yang berasal dari diet dibebaskan ke hepar 

(Munaf, 2009). 

4) Lipoprotein densitas sedang (IDL)  

IDL yang terdiri dari kolesterol dan trigliserida, merupakan bentuk antara 

yang dalam hepar diubah menjadi LDL disebut juga beta-VLDLL atau beta 

lipoprotein (Munaf, 1994). 

5) Lipoprotein densitas sangat rendah (VLDL) 

VLDL merupakan Trigliserid (TG) endogen (Munaf, 1994) dan golongan 

lipoprotein densitas terendah kedua dan sinonim dengan pra-β-lipoprotein. 

VLDL terutama berasal dari hepar dan memiliki fungsi untuk mentranspor 

trigliserid yang dibuat dalam jaringan. VLDL juga mentranspor kolesterol 

dalam jumlah yang nyata (bermakna) yang diperoleh dari sintesis de novo 

(dalam tubuh), dan secara tidak langsung berasal dari diet. Seperti halnya 

dengan kilomikron, trigliserid dari VLDL didegradasi oleh lipoprotein lipase. 

VLDL remnant (sisa) atau lipoprotein densitas sedang (Intermediet-Density 

Lipoprotein, IDL), masih tetap ada setelah banyak trigliseridnya yang 

dikeluarkan. Partikel ini kaya akan protein spesifik (apoprotein B-100 dan E). 

IDL secara langsung dikeluarkan dari sirkulasi oleh interaksinya dengan 

reseptor apoprotein B/E atau dikonversi menjadi LDL. Konversi IDL 

menjadi LDL melalui kerja enzim lipase hepatik, disertai dengan pengeluaran 

trigliserid dan apoprotein E, dan hal ini terjadi di permukaan hepatosit. Defek 

pada apoprotein E dari VLDL manusia mengakibatkan terjadinya akumulasi 

aterogenik VLDL remnant (sisa) (b-LDL) sehingga terjadi 
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hipererlipoproteinemia tipe III (Munaf, 2009). Klasifikasi nilai kadar lipid 

dalam plasma tersaji dalam tabel 1. 
Tabel 1. Klasifikasi Kadar Lipid dalam Plasma (Goodman dan Gilman, 2008) 

 Kolesterol Total 
<200 mg/dl    Normal 

      200–239 mg/dl    Garis batas tinggi 
      ≥240 mg/dl     Tinggi 
      LDL-C 

<100 mg/dl     Optimal 
      100–129 mg/dl    Hampir Optimal  
      130–159 mg/dl    Garis batas tinggi 
      160–189 mg/dl    Tinggi 
      ≥190 mg/dl    Sangat Tinggi 
      HDL-C 

                                             <40 mg/dl                                                   Rendah (dianggap <50 mg/dl  
     adalah rendah untuk wanita) 

      ≥60 mg/dl     Tinggi 
      Trigliserida 

<150 mg/dl    Normal 
      150–199 mg/dl    Garis batas tinggi 
      200–499 mg/dl    Tinggi 
      ≥500 mg/dl    Sangat Tinggi 
Singkatan: Kolesterol lipoprotein densitas-tinggi (HDL-C); kolesterol 
lipoprotein densitas-rendah (LDL-C). 
       (Goodman dan Gilman, 2008) 

2.    Kolesterol 

       Kolesterol telah divonis sebagai sesuatu yang menakutkan karena dapat 

menimbulkan penyakit jantung koroner dan menyebabkan kematian terutama 

di negara-negara barat. Penyakit jantung, batu empedu, dan kelainan 

metabolisme terbukti mempunyai kaitan erat dengan tingginya kadar 

kolesterol dalam makanan yang dimakan. Kolesterol dalam tubuh manusia 

dimetabolisme untuk pembentukan asam folat, yang penting untuk 

pencernaan dan penyerapan lemak. Bahan pangan hewani, seperti daging 

berlemak, jeroan, otak, telur (terutama bagian kuningnya), kerang, dan 

produk olahan susu (krim, susu, keju dan mentega) mengandung kolesterol 

tinggi per 100 gramnya, sedangkan kandungan kolesterol yang terdapat pada 

ikan sangat rendah. Endapan kolesterol di dalam pembuluh darah 

menyebabkan penyumbatan aliran darah ke organ tubuh. Bila kolestetrol 

menyumbat nadi yang menuju jantung akan mengakibatkan kerusakan 

jantung dan sering berakhir dengan kematian. Selain pada nadi yang menuju 

jantung, gangguan aliran darah dapat juga terjadi pada ginjal, otak, dan mata 
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(Astawan, 2004). Banyak penelitian merupakan bahwa hubungan antara 

kadar kolesterol total darah dengan resiko penyakit jantung koroner (PJK) 

sangat kuat, konsisten dan tidak tergantung kepada faktor lain. Penelitian 

genetik, eksperimental, epidemiologis dan klinis menunjukkan dengan jelas 

bahwa peningkatan kadar kolesterol total mempunyai peran penting pada 

patogenesis PJK (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).  

Kadar kolesterol total serum darah tikus melebihi normal atau dalam keadaan 

hiperkolesterolemia bila jumlahnya telah mencapai lebih dari 130 mg/dL 

(Astawan et al., 2005).  

 

3.    Hiperlipidemia  

a.    Definisi  

       Hiperlipidemia adalah keadaan yang ditandai oleh peningkatan kadar 

lemak darah, biasanya dihubungkan dengan resiko terjadinya aterosklerosis 

atau penyakit jantung koroner (PJK) (Arjatmo dan Utama, 2004). 

Hiperlipidemia merupakan penyebab utama (faktor resiko utama) 

aterosklerosis. Aterosklerosis bukan suatu penyakit, melainkan adalah suatu 

sindrom yang disebabkan oleh berbagai keadaan yang disebut faktor resiko. 

Faktor-faktor ini yang merupakan risiko lain di samping hiperlipidemia 

adalah: merokok, riwayat infark miokard pada keluarga, serangan angina dan 

diabetes (Munaf, 1994).  

Aterosklerosis merupakan suatu kondisi di mana material di endapan 

dalam intima arteri-arteri besar dalam tubuh, salah satu jenisnya adalah 

aterosklerosis yang spesifik. Lesi dasarnya ateroma terdiri atas kepingan 

lemak jaringan ikat setempat yang menebal dan menonjol ke dalam initma, 

berintikan lemak (terutama kolesterol, biasanya merupakan kompleks protein-

protein dan ester-ester kolesterol) dan ditutup jaringan fibrosa. Ateroma, atau 
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kepingan-kepingan ini menonjol ke dalam lumen arteri dan menghambat 

aliran darah. Derajat berkurangnya aliran darah dapat bervariasi mulai dari 

minimal hingga berat. Kadangkala sumbatan aliran darahnya total. Jika terjadi 

sumbatan aliran total, sering tampak trombus yang menumpuk di atas 

kepingan aterosklerotik. Makna aterosklerosis dihubungkan dengan 

pentingnya organ-organ yang terganggu karena berkurangnya atau 

tersumbatanya aliran darah. Dalam otak, atreosklerosis menyebabkan 

gangguan peredaran darah otak (stroke), di jantung, penyakit jantung iskemik, 

dan di tungkai, klaudikasi interminten (Spaicher dan Smith, 1994).  

b. Klasifikasi Hiperlipidemia 

       Ada dua jenis hiperlipidemia, yaitu hiperlipidemia primer dan sekunder.  

1) Hiperlipidemia Primer 

       Hiperlipidemia primer banyak yang disebabkan oleh karena kelainan 

genetik. Biasanya kelainan ini ditemukan pada waktu pemeriksaan 

laboratorium secara kebetulan, yaitu waktu chekcup. Ini disebabkan karena 

pada umumnya tidak ada keluhan, kecuali pada keadaan yang agak berat 

tampak adanya xantoma. 

2) Hiperlipidemia Sekunder 

       Hiperlipidemia sekunder adalah peningkatan kadar lipid darah yang 

disebabkan oleh suatu penyakit tertentu, misalnya diabetes melitus, gangguan 

tiroid, penyakit hepar dan penyakit ginjal. Hiperlipidemia sekunder 

merupakan suatu hal yang reversibel. Bila kelainan primernya baik, 

hiperlipidemia akan hilang (Arjatmo dan Utama, 2004). 

c.    Obat-obat yang menurunkan kadar kolesterol 

1) Golongan Resin 

       Obat golongan resin ini bekerja dengan cara mengikat asam empedu di 

usus halus dan mengeluarkannya melalui tinja sehingga sirkulasi 

enterohepatik obat ini menurun. Akibatnya, terjadi peningkatan fungsi 

reseptor LDL dan peningkatan bersihan LDL plasma. Obat golongan ini 

terutama berpengaruh pada kadar kolesterol LDL dan sedikit atau tidak ada 

pengaruhnya pada kadar TG (trigliserida) dan kolesterol HDL. Pemakaian 
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obat ini pada pasien hipertrigliseridemia berat (> 500 mg/dl) bahkan akan 

lebih meningkatkan kadar TG. Efek samping utamanya ialah pada saluran 

cerna sehingga perlu perhatian khusus pada pasien viseropati diabetik. 

Sediaan yang ada di Indonesia adalah kolestiramin dan kolestipol  (Munaf, 

2009). 

2)  Golongan Asam Nikotinat 

       Asam nikotinat (niasin) menurunkan kadar kolesterol dan trigliserid 

plasma. Kemampuan niasin untuk mengurangi pembentukan trigliserid dalam 

hepar dapat disebabkan oleh penurunan konsentrasi asam lemak bebas dalam 

darah, dan hampir seluruh asam lemak dalam darah berasal dari jaringan 

lemak. Asam lemak bebas dalam sirkulasi merupakan sumber utama dari 

asam lemak yang digunakan untuk sintesis trigliserid dalam hepar. Karena 

itu, penurunan kadar asam lemak bebas dalam darah dapat menurunkan 

sintesis trigliserid (Munaf, 2009). 

3)   Obat Golongan Statin 

       Obat-obat golongan inhibitor HMG-CoA reduktase disebut juga sebagai 

golongan statin merupakan golongan antihiperlipidemia yang terbaru. Obat-

obat golongan statin ini bekerja sebagai inhibitor kompetitif enzim HMG-

CoA reduktase yang reversibel. Karena aktivitasnya yang kuat terhadap 

enzim, semua statin ini efektif sebagai antihiperlipidemia dengan cara 

berkompetitif menempati reseptor HMG-CoA reduktase. HMG-CoA 

reduktase adalah enzim yang bertanggung jawab untuk konversi HMG-CoA 

menjadi asam mevalonat yang merupakan tahap awal dalam jalur biosintesis 

kolesterol. Penghambatan biosintesis kolesterol hati oleh inhibitor HMG-CoA 

reduktase meningkatkan ekspresi reseptor LDL dalam mengikat partikel LDL 

dalam hepar dan mengeluarkannya dari sirkulasi. Jadi, efek obat ini adalah 

menurunkan sintesis kolesterol dalam sel hati dengan cara meningkatkan 

jumlah reseptor LDL sehingga katabolisme kolesterol semakin banyak 

terjadi, serta meningkatkan bersihan LDL plasma yang mengakibatkan 

penurunan kadar kolesterol LDL dan kolesterol total dalam darah. Obat 

golongan ini hanya sedikit mempengaruhi kadar TG darah sehingga 
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digunakan terutama pada pasien hiperkolesterolemia, dan tidak efektif untuk 

hiperkolesterolemia familial homozigot, yang tidak terdapat reseptor LDL 

fungsional (Munaf, 2009). 

4) Asam Lemak Omega-3  

Minyak ikan, kaya akan sam lemak omega-3 yaitu asam 

eicosapentaenoic (EPA) dan asam docasahexaenoic (DHA). Minyak ikan 

menurunkan sintesis VLDL dengan demikian dapat juga menurunkan kadar 

kolesterol. Obat ini dipasarkan dalam bentuk kapsul dengan dosis yang 

tergantung dari jenis ikan asam lemak omega-3. Dosis obat terantung dari 

jenis kombinasi asam lemak, dengan contoh Maxepa yang terdiri dari atas 18 

% asam eicosapentaenoic (EPA) dan 12 % asam docasahexaenoic diberikan 

dengan dosis 10 kapsul sehari (Sudoyo et al, 2008). 

 

4.   Teripang Pasir (Holothuria scabra) 

a.   Sistematika  

      Filum : Echinodermata 

      Sub-filum : Echinozoa 

      Kelas : Holothuroidea 

      Sub-kelas  : Aspidochirotacea 

      Bangsa : Aspidochirotda 

      Keluarga : Holothuriidae 

      Marga : Holothuria 

      Spesies     : Holothuria scabra 

(Martoyo et al., 2006) 

b.   Kandungan Senyawa Aktif   

Senyawa aktif yang terkandung antara lain senyawa EPA dan DHA 

(Yahyavi et al, 2012), holothurin (Dang et al., 2007), phenol (Anthunibat et 

al., 2009), alkaloid dan flavonoid (Setiyanto, 2012; Mamelona et al, 2007). 

 

 

 



10 
 

c. Khasiat  

Teripang mempunyai potensi menurunkan kolesteol (Liu et al., 2002), 

EPA dan DHA berkhasiat menghambat penuaan, mampu menurunkan 

kolesterol jahat low density lipoprotein (LDL), very low density lipoprotein 

(VLDL) dalam tubuh sehingga mengurangi resiko penyakit jantung (Arlyza, 

2009), mencegah terjadinya atherosklerosis sehingga dapat menurunkan 

tekanan darah (Kodri dan Ghufran, 2010), holothurin berhasiat sebagai 

antiinflamasi (Kustiariyah, 2007), phenol, alkaloid dan flavonoid berkhasiat 

sebagai antioksidan (Anthunibat et al., 2009; Mamelona et al, 2007). 

Flavanoid juga merupakan zat kardioprotektif pencegah penyakit 

kardiovaskuler (Marsalina, 2010). 

 

E. Landasan Teori 

       Teripang dapat digunakan sebagai obat alami, telah diketahui 

mengandung banyak senyawa yang mampu menyembuhkan berbagai 

penyakit (Kodri dan Ghufran, 2010). Salah satu kandungan senyawa teripang 

pasir adalah asam eikosapentaenoat (EPA) dan asam dokosahexaenoat (DHA) 

(Yahyavi et al., 2012) yang merupakan asam lemak tidak jenuh. Pada 

penelitian ini, senyawa tersebut diduga dapat menurunkan kadar kolesterol 

dan dapat diekstraksi menggunakan air dengan persentase masing-masing 

sebesar 7,84 % dan 57,55 % (Fredalina et al., 1999). Penelitian (Althunibat et 

al., 2009) dari tiga jenis spesies teripang yang berbeda berasal dari perairan 

Malaysa yaitu Holothuria scabra, Holothuria leucospilota dan stichopus 

chloronotus menunjukkan kemampuan radikal bebas yang berbeda, dimana 

ekstrak air ditemukan lebih efisien dari pada ekstrak organik. Asam lemak 

tidak jenuh berfungsi untuk menurunkan kejadian serangan jantung oleh 

penghambatan fungsi-fungsi trombosit (Munaf, 1994), menurunkan Low 

Density Lipoprotein (LDL) dan meningkatkan kadar High Density 

Lipoprotein (HDL) yang akhirnya meyebabkan peningkatan metabolisme 

kolesterol dalam empedu untuk dapat dikeluarkan dari tubuh (Juhcini, 2002). 
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Sehingga dilakukan penelitian pengaruh estrak air teripang pasir (Holothuria 

scabra) terhadap kolesterol total pada tikus hiperlipidemia. 

 
F. Hipotesis 

Ekstrak air teripang pasir (Holothuria scabra) mempunyai pengaruh  

menurunkan kolesterol total pada tikus hiperlipidemia. 

  


