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PENGARUH PEMBERIAN DIET TINGGI LEMAK TERHADAP KADAR 
TRIGLISERIDA PADA TIKUS 

THE EFFECT OF GIVING  HIGH-FAT DIET ON LEVELS OF 
TRIGLYCERIDES IN RATS 

Sancaya Rini, Arifah Sri Wahyuni                                                          
Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

ABSTRAK 

Hiperlipidemia merupakan gangguan yang terjadi karena kandungan lipid dalam 
darah khususnya trigliserida melebihi batas normal dan dapat memicu timbulnya 
penyakit koroner. Diet tinggi lemak merupakan pakan yang dibuat dengan 
komposisi bahan yang memiliki kandungan lemak yang tinggi. Diet tinggi lemak 
sering digunakan dalam penelitian tentang hiperlipidemia. Pada penelitian ini 
digunakan 2 komposisi diet tinggi lemak, yaitu komposisi 1 terdiri dari BR, 
kuning telur ayam, mentega, lemak sapi, emulsi kuning telur, dan PTU (0,05%); 
komposisi 2 terdiri dari BR, kuning telur bebek, lemak sapi, dan PTU (0,01%). 
Penelitian dilakukan pada 26 ekor tikus yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 
kelompok 1 (komposisi 1) dan kelompok 2 (komposisi 2). Semua kelompok 
perlakuan diukur kadar trigliseridanya dengan metode GPO-PAP sebelum dan 
setelah pemberian diet tinggi lemak. Kadar trigliserida yang didapatkan diuji 
statistik dengan Kolmogorov-smirnov kemudian dilanjutkan dengan uji T 
berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian diet tinggi lemak 
kelompok 1 (komposisi 1) dan kelompok 2 (komposisi 2) dapat meningkatkan 
kadar trigliserida pada tikus dengan persen kenaikan lebih besar pada kelompok 1 
(139%) dibanding kelompok 2 (75,34%) . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa pemberian diet tinggi lemak mempengaruhi kadar trigliserida pada tikus. 

Kata kunci : diet tinggi lemak, trigliserida, hiperlipidemia 

ABSTRACT 

Hyperlipidemia is a disorder that occurs because the contents of blood lipids, 
especially triglyserides exceed normal limits and can lead to coronary disease. 
High-fat diet is made with the composition of the feed material having a high fat 
content. High-fat diet is often used in research on hyperlipidemia. In this study, 
we used two high-fat diet composition. The composition 1 consists of BR, chicken 
egg yolks, butter, beef fat, egg yolk emultion, and PTU (0,05%); composition 2 
consists of BR, duck egg yolks, beef fat, and PTU (0,01%). Research conducted on 
26 rats which were divided into 2 groups : group 1 (composition 1) and group 2 
(compsition 2). All treatment groups, the triglyceride levels measured by GPO-
PAP method an after administration by a high-fat diet. Triglyceride levels 
obtained statistically tested with Kolmogorov-Smirnov test follwed by paired T-
test. The results showed that administration of high-fat diet on group 1 
(composition 1) and group 2 (composition 2) can increased level triglycerides in 
rats by the percent of increase was greater in group 1 (139%) than group 2 
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(75,34%). The results can be concluded that administrations of high-fat diet 
affects triglycerides levels in rats. 

Key words : high-fat diet, triglyceride, hyperlipidemia 

 

PENDAHULUAN 

Hiperlipidemia merupakan keadaan yang terjadi akibat dari kenaikan kadar 

kolesterol dan/trigliserida diatas batas normal (Sudoyo et al., 2008). 

Hiperlipidemia merupakan kelainan metabolik yang paling sering ditemukan. 

Kelainan fraksi lipid yang utama adalah kadar kolesterol total yang tinggi, kadar 

trigliserid yang tinggi, dan kadar kolesterol HDL yang rendah. dalam proses 

terjadinya aterosklerosis, ketiganya memiliki peran yang penting dan sangat erat 

kaitannya satu sama lain (Staf pengajar farmakologi UNSRI, 2008). 

Hiperlipidemia merupakan peningkatan konsentrasi fraksi lipid dalam plasma, 

meliputi hipertrigliseridimia, hiperkolesterolemia, dll. Lipid utama dalam plasma 

tidak dapat bersirkulasi dalam bentuk bebas. Asam lemak bebas terikat oleh 

protein, sedangkan kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid diangkut dalam bentuk 

kompleks lipoprotein yang sangat besar, dibentuk dalam mukosa usus selama 

absorbsi produk pencernaan lemak kemudian memasuki sirkulasi melalui duktus 

limpatikus. Setelah itu banyak partikel kilomikron dalam darah sehingga plasma 

mempunyai penampilan seperti susu (lipemia). Lipoprotein lipase yang terletak 

pada permukaan endotel kapiler akan membersihkan kilomikron dari sirkulasi. 

Enzim ini akan mengkatalisis pemecahan trigliserida dalam kilomikron kebentuk 

free fatty acid atau gliserol yang kemudian memasuki sel adipose dan 

direesterifikasi, bila terjadi kegagalan proses tersebut maka akan terjadi 

peningkatan kadar lipid plasma (Ganong, 1995). Parameter yang digunakan untuk 

mendiagnosis adanya hiperlipidemia salah satunya adalah trigliserida, yaitu lemak 

darah yang dibawa oleh serum lipoprotein. Trigliserida dipakai dalam tubuh 

terutama untuk menyediakan energi bagi berbagai proses metabolik, suatu fungsi 

yang hampir sama dengan fungsi karbohidrat. Trigliserida adalah penyebab utama 

penyakit-penyakit arteri dan bila terjadi peningkatan konsentrasi trigliserida maka 



3 
 

terjadi peningkatan very low density lipoprotein (VLDL), yang menyebabkan 

hiperlipoproteinemia (Kee, 1997). 

Hiperlipidemia merupakan faktor pemicu  terjadinya penyakit 

kardiovaskuler yang menyebabkan kematian dan dalam dunia kesehatan masih 

menjadi penyebab kematian tertinggi selain kanker. Penelitian tentang 

hiperlipidemia juga banyak dilakukan untuk mendapatkan obat baru guna 

mengurangi atau mengobati hiperlipidemia. Penelitian tentang hiperlipidemia 

dilakukan dengan membuat kondisi hewan uji menjadi hiperlipidemia. Untuk 

mendapatkan keadaan yang hiperlipidemia maka hewan uji tersebut diberi diet 

tinggi lemak yang komposisinya terdiri dari bahan yang memiliki kandungan 

lemak yang tinggi. Penelitian yang telah dilakukan antara lain, pada penelitian 

Hendra et al (2011) menyatakan bahwa pemberian komposisi pakan diet tinggi 

lemak dengan komposisi kuning telur 100 gram dan lemak babi 50 gram pada 

tikus putih mampu menaikkan kadar kolesterol sebesar 91% mulai hari ke-14 dan 

menaikkan kadar trigliserida sebesar 87% pada hari ke-30. Penelitian Otunola et 

al (2010) menyatakan bahwa pemberian diet tinggi lemak dengan komposisi 

minyak kacang 25% dan kolesterol 1% dapat secara signifikan meningkatkan 

kadar kolesterol total, LDL, dan trigliserida pada tikus. Berdasarkan penelitian 

tersebut maka dilakukan penelitian tentang pengaruh pemberian diet tinggi lemak 

terhadap kadar trigliserida pada tikus dengan komposisi yang mengandung 

mentega, kuning telur, dan lemak sapi yang memiliki kandungan lemak yang 

tinggi. 

 

METODE PENELITIAN 

Alat : Spektrofotometer, timbangan analitik OHAUS, spuit injeksi, sentrifuge, 

mikropipet, yellow tip, blue tip, alat-alat gelas. 

Bahan : Tikus putih jantan wistar dengan berat badan rata-rata 210 g & umur 12-

16 minggu, reagen standar GPO-PAP, pakan hiperlipidemia berupa  lemak sapi, 
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kuning telur bebek, kuning telur ayam, pakan standar, mentega, PTU 

(propiltiourasil), dan gom arab. 

 

Pembuatan Diet Tinggi Lemak 

Pembuatan diet tinggi lemak dibagi menjadi 2 komposisi yang dibagi 

menjadi 2 kelompok. Penelitian Hendra et al (2011) tentang optimasi pemberian 

komposisi diet tinggi lemak menggunakan komposisi diet tinggi lemak yang 

terdiri dari pakan standar yang ditambah dengan kuning telur 100 g dan lemak 

babi 50 g. berdasarkan penelitian tersebut komposisi diet tinggi lemak yang 

digunakan ditunjukkan pada tabel 1. 
Tabel 1. Komposisi Diet Tinggi Lemak 

 Komposisi diet tinggi lemak
 Komposisi 1 Komposisi 2 

Modifikasi pakan Pakan standar 300 g Pakan standar 50 g 
 Kuning telur ayam 20 g Kuning telur bebek 50 g 
 Mentega 100 g Lemak sapi 50 g 
 Lemak sapi 10 g PTU (0,01%) 
 PTU (0,05%)  

Emulsi Kuning telur ayam 10 g Kuning telur bebek 2,5 ml/g BB 
 Lemak sapi 5 g  
 Gom arab 7,5 g  

Pembuatan diet tinggi lemak yaitu dengan mencampur semua bahan, setelah itu 

adonan yang terbentuk dicetak menjadi pelet kemudian dioven. 

Perlakuan Hewan Uji 

Tikus putih sebanyak 26 ekor dibagi menjadi 2 kelompok secara acak, 

pengambilan tikus secara randomisasi dilakukan dengan cara pengundian, yaitu 

setiap ekor tikus putih diberi nomor kemudian dilakukan pengocokan. Sebelum 

dilakukan perlakuan, tikus putih diukur kadar trigliseridanya setelah dipuasakan 

12 jam (pre test). Kemudian dilakukan perlakuan pemberian diet tinggi lemak 

terhadap semua kelompok. 

Kelompok I :  Diberi diet tinggi lemak komposisi 1 dan PTU (0,05%) 

Kelompok II :  Diberi diet tinggi lemak komposisi 2 dan PTU (0,01%) 
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Pemberian diet tinggi lemak diberikan setiap hari, untuk kelompok 1 diberikan 

selama 14 hari, dan kelompok 2 diberikan selama 42 hari. Pengukuran kadar 

trigliserida dilakukan pada waktu sebelum setelah pemberian diet tinggi lemak. 

 

Penetapan Kadar Trigliserida 

Kadar trigliserida serum diperiksa dengan menggunakan metode 

Colorimetric Enzymatic test (GPO-PAP) secara spektrofotometri dan dinyatakan 

dengan satuan mg/dl. Prinsip metode ini adalah pengukuran trigliserida setelah 

mengalami pemecahan secara enzimatik oleh lipoproteinase. Indikator yang 

digunakan adalah chinonimin yang berasal dari katalisasi 4-aminoantipyrine oleh 

hidrogen peroksida dengan reaksi sebagai berikut: 

Trigliserida Lipase gliserol + asam lemak 

Gliserol + ATP Gliserol kinase Gliserol-3-fosfat + ADP 

Gliserol-3-forfat + O2 Gliserol-3-fosfat oksidase dihidroksiaseton fosfat + H2O2 

2H2O2 + 4-aminoantipirin + 4-klorofenol Peroksidase quinonimin + HCl + H2O 

 Pengukuran kadar trigliserida darah dilakukan sebelum pemberian diet 

tinggi lemak (hari ke-0), setelah pemberian diet tinggi lemak, untuk kelompok 1 

hari ke-14 dan untuk kelompok 2 hari ke-42. Pengukuran kadar trigliserida darah 

dilakukan dengan cara mengambil darah setelah tikus dipuasakan selama 12 jam 

pada bagian ekor dengan pipet hematokrit, lalu darah ditampung dalam tabung 

sentrifuge. Darah dipusingkan selama 15-20 menit dengan kecepatan 3000 rpm 

sehingga didapatkan serum darah untuk diperiksa kadar trigliseridanya di 

laboratorium klinik. Pengukuran kadar trigliserida dilakukan dengan cara 

mencampur sampel sebanyak 10 µL dengan reagen standar GPO-PAP sebanyak 

1000 µL, diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37oC kemudian dibaca 

absorbansinya pada spektrofotometer. Kadar trigliserida dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

kadar trigliserida (mg/dL)  
 

  

Analisa Data 
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Data kadar trigliserida yang diperoleh dianalisis dengan uji statistik 

Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui normalitas sebaran data. Setelah itu 

dilanjutkan uji statistik dengan uji T berpasangan dengan taraf kepercayaan 95%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil uji statistik penelitian terhadap pemeriksaan kadar trigliserida pada 

kelompok 1 (komposisi1) dan kelompok 2 (komposisi 2) masing-masing 

menunjukkan perbedaan yang bermakna antara sebelum dan setelah diberi diet 

tinggi lemak (p<0,05). Data rerata kadar trigliserida ditunjukkan pada tabel 2 & 3 

dan gambar 1. 
Tabel 2. Rerata Kadar Trigliserida Selama 14 Dan 42 Hari Setelah Diberi Diet Tinggi 

Lemak 

Kelompok N Rerata kadar trigliserida (mg/dL) ± SE Peningkatan (%) 

  Hari ke-0 Hari ke-14 Hari ke-42  

Kelompok 1 14 41,35 ± 6,72 62,77 ± 7,19 - 139 ± 66,88 

Kelompok 2 12 79,13 ± 8,64 - 120,56 ± 11,46 75,34 ± 30,89 

Ket : Hari ke-0 = kadar trigliserida sebelum diberi diet tinggi lemak 
Hari ke-14 = kadar trigliserida setelah diberi diet tinggi lemak komposisi 1 (kelompok 1) 
Hari ke-42 = kadar trigliserida setelah diberi diet tinggi lemak komposisi 2 (kelompok 2) 
 

 
Gambar 1. Grafik Rerata Kadar Trigliserida Sebelum Dan Setelah Diberi Diet Tinggi 

Lemak 

 

 

 

Tabel 3. Data Kadar Trigliserida Sebelum Dan Setelah Diberi Diet Tinggi Lemak Selama 14 
Dan 42 Hari 

Kelompok  N Kadar trigliserida (mg/dL) Kenaikan (%) 
Sebelum diberi diet tinggi 

lemak 
Setelah diberi diet tinggi 

lemak 
Kelompok 1 1 60,40 55,80 -7,62 
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(komposisi 1) 2 91,10 106,0 16,36 
3 54,10 54,90 1,48 
4 21,60 45,58 111,02 
5 76,70 67,90 -11,47 
6 32,50 34,40 5,85 
7 63,12 54,90 -13,02 
8 50,50 83,70 65,74 
9 41,50 30,60 -26,27 
10 24,30 37,20 53,09 
11 19,80 56,70 186,36 
12 15,30 115,30 653,59 
13 10,80 93,00 761,11 
14 17,13 42,80 149,85 

Rerata  41,28 ± 6,72 62,77 ± 7,19 139 ± 66,88 
Kelompok 2 

(komposisi 2) 
1 52,34 217,76 316,05 
2 48,60 123,36 153,83 
3 128,97 125,23 -2,90 
4 72,90 119,63 64,10 
5 116,82 139,25 19,20 
6 42,99 46,73 8,70 
7 63,55 190,65 200,00 
8 110,28 81,31 -26,27 
9 102,80 69,16 -32,72 
10 63,55 155,14 144,12 
11 94,39 95,32 0,99 
12 52,34 83,18 58,92 

Rerata  79,13 ± 8,64 120,56 ± 11,46 75,34 ± 30,89 
Ket : setelah diberi diet tinggi lemak kelompok 1 (hari ke-14) dan kelompok 2 (hari ke-42) 

Tabel 2. Menunjukkan bahwa rerata kadar trigliserida semua kelompok 

mengalami peningkatan setelah diberi diet tinggi lemak, yaitu pada kelompok 1 

(komposisi 1) dari 41,28 ± 6,72mg/dL menjadi 62,77 ± 7,19 mg/dL dan kelompok 

2 (komposisi 2) dari 79,13 ± 8,64 mg/dL menjadi 120,56 ± 11,46 mg/dL. 

Peningkatan kadar trigliserida juga ditunjukkan dengan nilai persen peningkatan 

pada tabel 2, yaitu pada kelompok 1 (komposisi 1) sebesar 139 ± 66,88% dan 

kelompok 2 (komposisi 2) sebesar 75,34 ± 30,89%. Berdasarkan persen 

peningkatannya, kelompok 1 memiliki persen peningkatan yang lebih besar 

dibandingkan dengan kelompok 2, sedangkan waktu pemberian diet tinggi lemak 

kelompok 1 (14 hari) lebih singkat dibandingkan dengan kelompok 2 (42 hari). 

Pada persen peningkatan kadar trigliserida yang ditunjukkan pada tabel 2, 

kelompok 1 dan 2 masing-masing mempunyai nilai SE (standar eror) yang besar. 

Hal ini bisa disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi variansi 

data seperti pemberian diet tinggi lemak yang tidak habis atau tumpah dari wadah, 

kondisi kandang yang kurang memadai, dan kurang menjaga kebersihan kandang 

sehingga dapat mempengaruhi nafsu makan tikus yang juga berpengaruh pada 
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kadar trigliserida tikus. Dari hasil uji statistik yang didapatkan maka pemberian 

diet tinggi lemak pada kelompok 1 dan 2 mempengaruhi kadar trigliserida pada 

tikus. Dapat disimpulkan bahwa komposisi diet tinggi lemak pada kelompok 1 

lebih berpengaruh terhadap kadar trigliserida tikus dibanding dengan komposisi 

diet tinggi lemak pada kelompok 2. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hendra et al (2011) yang 

menyatakan bahwa pemberian komposisi pakan diet tinggi lemak dengan 

komposisi kuning telur 100 g dan lemak babi 50 g pada tikus putih mampu 

menaikkan kadar kolesterol sebesar 91% mulai hari ke-14 dan menaikkan kadar 

trigliserida sebesar 87% mulai hari ke-30. Penelitian Otunola et al (2010) 

menyatakan bahwa pemberian diet tinggi lemak dengan komposisi minyak kacang 

25% dan kolesterol 1% dapat secara signifikan  meningkatkan kadar kolesterol 

total, LDL, dan trigliserida pada tikus. Penelitian Hardhani (2008) juga 

menyebutkan bahwa pemberian diet tinggi lemak selama 15 hari dapat secara 

signifikan meningkatkan kadar trigliserida pada tikus. Penelitian Artanti (2008) 

juga menyebutkan bahwa pemberian diet tinggi lemak dengan komposisi pakan 

standar yang ditambah dengan lemak 10% dapat meningkatkan kadar trigliserida 

selama 15 hari pada tikus. Pada penelitian Matos et al (2005) tentang model diet 

untuk menginduksi hiperkolesterolemia pada tikus menyatakan bahwa pemberian 

diet dengan kandungan 25% minyak kacang, 1% kolesterol, 13% serat, dan 

4538,4 kkal/kg dapat signifikan meningkatkan kadar LDL-kolesterol dan 

menurunkan kadar HDL, sedangkan kadar trigliserida tidak mengalami kenaikan. 

 Trigliserida merupakan jenis lemak yang paling banyak terkandung dalam 

makanan. Makanan yang dicerna tubuh akan menghasilkan kalori yang berguna 

sebagai energi. Apabila energi yang dihasilkan tidak digunakan maka akan diubah 

menjadi trigliserida. Sel lemak merupakan tempat penyimpanan trigliserida 

sebagai cadangan energi bila dibutuhkan dan hormon akan melepaskan trigliserida 

sebagai energi. Jika kalori yang dibakar berlebihan karena makanan yang berlebih 

dan aktivitas yang kurang maka kelebihan kalori tersebut akan disimpan dalam sel 

lemak sehingga memungkinkan kadar trigliserida serum menjadi tinggi 

(hipertrigliseridemia) (Hardhani, 2008). Hal inilah yang dapat mengakibatkan 
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kadar trigliserida meningkat setelah diberi diet tinggi lemak. Peningkatan kadar 

trigliserida juga dipengaruhi pemberian propiltiourasil yang bekerja dengan 

menghambat sel-sel tiroid pada tikus untuk memproduksi hormon tiroid. Produksi 

hormon tiroid yang dihambat mengakibatkan hipotiroidisme yang dapat 

mempengaruhi metaboliusme protein sehingga akan terjadi peningkatan kadar 

kolesterol, terutama kolesterol-LDL yang diakibatkan dari penekanan metabolik 

reseptor-LDL. Selain itu kurangnya pemakaian energi oleh jaringan perifer 

mengakibatkan penderita menjadi gemuk dan kelebihan kalori tersebut akan 

merangsang hati untuk meningkatkan produksi VLDL trigliserida dan 

menyebabkan peningkatan kadar trigliserida (Solomon, 2003). 

 Pemantauan berat badan juga dilakukan sebagai data pelengkap pada 

penelitian ini. Tabel 3dan gambar 2 menunjukkan rerata berat badan tikus 

sebelum dan setelah diberi diet tinggi lemak. 
Tabel 3. Rerata Berat Badan Tikus Selama 14 Dan 42 Hari Perlakuan Diet Tinggi Lemak 

Kelompok Rerata berat badan tikus (gram) ± SE 

 Hari ke-0 Hari ke-14 Hari ke-42 

Kelompok 1 177,96 ± 12,56 218,65 ± 7,54 - 

Kelompok 2 193,24 ± 20,36 - 233,21 ± 32,86 

Ket : Hari ke-0 = berat badan sebelum diberi diet tinggi lemak 
  Hari ke-14 = berat badan setelah diberi diet tinggi lemak kelompok 1 (komposisi 1) 
  Hari ke-42 = berat badan setelah diberi diet tinggi lemak kelompok 2 (komposisi 2) 
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Gambar 2. Grafik Rerata Berat Badan Tikus Sebelum Dan Setelah Diberi Diet Tinggi 
Lemak Selama 14 Dan 42 Hari 

 
Tabel 3. Menunjukkan bahwa rerata berat badan tikus meningkat setelah 

pemberian diet tinggi lemak, yaitu pada kelompok 1 dari 177,96 ± 12,56 g 

menjadi 218,65 ± 7,54 g dan pada kelompok 2 dari 193,24 ± 20,36 g menjadi 

233,21 ± 32,86 g. Dalam hal ini berat badan tikus selama perlakuan diet tinggi 

lemak pada kelompok 1 (14 hari) dan kelompok 2 (42 hari) tidak diuji analisis 

statistik karena tidak terdapat kelompok kontrol normal (kelompok yang hanya 

diberi pakan standar) sehingga tidak dapat digunakan sebagai pembanding dengan 

kelompok yang diberi diet tinggi lemak. Kenaikan berat badan tikus tersebut bisa 

disebabkan karena umur tikus yang semakin bertambah dan bisa juga karena pada 

dasarnya jika hewan uji hanya diberi pakan standar secara rutin dapat 

meningkatkan berat badan tanpa ditambah dengan bahan yang mengandung lemak 

tinggi. Kenaikan berat badan juga tidak selalu menjadi parameter terjadinya 

kondisi hiperlipidemia.  
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian diet tinggi lemak 

komposisi 1 dan 2 dapat secara signifikan meningkatkan kadar trigliserida pada 

tikus dengan persen kenaikan yang lebih besar pada komposisi 1 (139 ± 66,88%) 

dibanding kelompok 2 (75,34 ± 30,89 %). 
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Saran  

Perlu dilakukan optimasi terhadap penentuan komposisi diet tinggi lemak 

dengan variasi komposisi diet tinggi lemak yang lebih banyak. 
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