
 1   

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hiperlipidemia adalah peningkatan satu atau lebih dari komponen lemak 

yang terdiri dari kolesterol, fosfolipid, atau trigliserida (Priyanto, 2009). 

Peningkatan jumlah kolesterol dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti 

hipertensi, arterosklerosis serta penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan yang 

terjadi di otak dapat menyebabkan penyakit stroke dan pada jantung dapat 

menyebabkan jantung coroner (Nurcahyo, 2008). Kadar kolesterol dalam serum 

darah akan terjaga normal ketika keadaan normal karena pasokan kolesterol dari 

makanan akan menghambat produksi kolesterol secara endogen dalam hati 

dengan menghambat kerja HMG Ko-A reduktase (Murray et al., 2003). 

Kolesterol total merupakan salah satu lipid yang berpengaruh besar terhadap 

kadar lipid plasma (Heryani, 2016). Kadar kolesterol total yang tinggi akan 

membentuk aterosklerosis yang dapat menyebabkan hipertensi dan penyumbatan 

pda pembuluh darah otak, jantung dan embuluh darah tungkai  (Garnadi, 2012). 

Hiperlipidemia dapat diterapi dengan beberapa macam golongan obat 

seperti HMG CoA Inhibitor reduktase (statin), sekuestran empedu, asam nikotinat, 

asam fibrat dan penghambat absorbsi kolesterol (Chisholm-Burns et al., 2008). 

Selain menggunakan pengobatan farmakologi, di Indonesia dengan alamnya yang 

sangat kaya banyak menyediakan tanaman obat (back to nature) untuk digunakan 

sebagai penurun kadar kolesterol. Salah satu tanaman yang dapat digunakan 

sebagai penurun kolesterol yaitu tanaman kedelai. Kacang kedelai (Glycine max 

(L.) Merr.) dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk, yaitu berupa kacang segar, 

terfementasi atau kering. Hasil olahannya berupa susu, tempe, tahu, miso, kecap, 

dan kecambah (Sutarno, 2003). Tempe merupakan olahan kedelai yang banyak 

dijumpai di Indonesia selain tahu. Tempe ini dihasilkan dari fermentasi bakteri 

Rhizopus sp yang bernilai gizi tinggi. Tempe berpotensi dapat melawan radikal 

bebas, sehingga proses penuaan dapat dihambat dan terjadinya penyakit 
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degeneratif (jantung koroner, diabetes mellitus, kanker, aterosklerosis, dan lain-

lain) dapat dicegah (Istiani, 2010).  

Komponen aktif biologis yang terdapat pada makanan kacang kedelai 

yaitu  isoflavon, asam fenolat, lesitin, fitosterol, saponin, fitrat, dan asam lemak 

omega-3 (Fukuda et al., 2011). Isoflavon genistein dan daidzein pada komponen 

kedelai merupakan senyawa golongan flavonoid yang dapat menjadi penurun 

kolesterol (Ulbritch, 2010).  

Jenis-jenis senyawa isoflavon yang tedapat pada tempe yaitu Genistein 

(5,7,4’-trihidroksi isoflavon), daidzein (7,4’-trihidroksi isoflavon), glisitein (6-

metoksi-7,4’-trihidroksi isoflavon) dan faktor-2 (6,7,4’-trihidroksi isoflavon) 

(Ariani and Hastuti, 2009). Berdasarkan kandungan senyawa aktif seperti 

isoflavon, saponin, dan asam lemak omega-3 yang ada dimungkinkan tempe 

kedelai ini berpotensi untuk menurunkan kadar kolesterol. Adanya penelitian 

tempe kedelai ini diharapkan dapat menguji dan menentukan golongan senyawa 

kimia tempe kedelai sebagai antikolesterol. Tempe dipilih karena dalam 

pemasakan dan pembuatannya menjadi tempe dapat mempengaruhi kadar 

isoflavon. Perendaman kedelai dengan air hangat dapat meningkatkan kandungan 

isoflavon dibanding dengan air dingin (Purwoko, 2004). Kandungan isoflavon 

juga dapat lebih banyak jika kedelai tersebut direbus dua kali dibanding hanya 

satu kali perebusan  dalam pembuatannya (Utari and Riyadi, 2010). Tempe yang 

akan diuji diekstraksi menggunakan metode maserasi dengan etanol 96% karena 

mayoritas metabolit sekunder seperti isoflavon larut dalam pelarut organik 

(Saifudin, 2014). Etanol merupakan pelarut yang mampu mengekstrak senyawa 

flavonoid, saponin, tanin, antrakuinon, terpenoid, dan alkaloid (Harborne, 1987). 

Berdasakan latar belakang tesebut maka akan dilakukan pengujian antikolesterol 

secara in vivo pada tikus galur Wistar putih, analisis skrining fitokimia dengan uji 

tabung untuk mengidentifikasi adanya flavonoid. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah ekstrak etanol tempe kedelai mampu menurunkan kolesterol 

pada tikus jantan galur Wistar? 

2. Apakah terdapat kandungan kimia  metabolit sekunder seperti flavonoid, 

saponin, dan tannin dalam ekstrak etanol tempe kedelai? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menguji efek ekstrak etanol tempe kedelai dalam menurunkan kolesterol 

pada tikus jantan galur Wistar. 

2. Menguji kandungan kimia metabolit sekunder seperti flavonoid, saponin, 

dan tannin dalam ekstrak etanol tempe kedelai menggunakan skrining 

fitokimia. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Kedelai 

a. Taksonomi Tanaman 

Kedelai merupakan tanaman tropis yang banyak tersebar di wilayah Asia 

Tenggara. Taksonomi dari tanaman kedelai diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Divisi : Spermatophyta 

Sub-divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledone 

Ordo  : Polypetales 

Famili : Leguminosea 

Genus : Glycine 

Species : Glycine max (L.) Merill   (Cahyono, 2007) 
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b. Morfologi Tanaman 

Tanaman kedelai merupakan tanaman dengan ketinggian antara 30-100 

cm, yang memiliki batang beruas-ruas  dengan 3-6 cabang dan termasuk 

berbatang semak. Sedangkan ciri-ciri daun kedelai berupa meruncing pada bagian 

ujung daun, helai daun oval, dan tangkai daunnya bersifat majemuk berdaun tiga 

(Cahyono, 2007). Struktur akar tanaman kedelai pada tanah yang subur dapat 

menembus tanah dengan kedalaman ± 150 cm. selain itu, bintil (nodula-nodula) 

akar dapat terbentuk, bintil akar ini merupakan koloni dari bakteri Rhizobium 

japonicum (Rukmana and Yuniarsih, 1996). 

 

c. Tempe kedelai  

Rhizopus oligosporus merupakan salah satu mikroorganisme yang 

digunakan dalam memfermentasi biji kedelai menjadi tempe. Perebusan, 

perendaman, pengupasan kulit, pencucian, pengukusan, penambahan inokulum, 

pengemasan, dan pemeraman merupakan tahap dasar dalam pembuatan tempe 

(Susanto et al., 1998). 

 

d. Kandungan kimia  

Kandungan kacang kedelai berupa isoflavonoid, lektin, fosfolipid, 

tokoferol, saponin, sterol, 20% minyak, 45-50% protein, dan karbohidrat sebesar 

35%. Asam stearat (4%). Palmitat (6%), asam linoleat (6-7%), asam oleat (30-

35%),  gliserida asam linoleat (50%) merupakan kandungan minyaknya (Daniel, 

2006; Samuelsson, 1999). 

Isoflavon merupakan kandungan utama dari tempe kedelai, bentuknya 

berupa asetil-glikosida, glikosida, malonil-glikosida dan aglikon bebas. Senyawa 

genistein merupakan salah satu contoh isoflavon aglikon (Purwoko, 2004). 

Isoflavon ini bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol darah sehingga dapat 

menurunkan resiko penyakit jantung (Koswara, 2011). Kedelai dalam Tempe 

mengandung isoflavon (genistein, deidzein, dan glicitein) yang berpotensi 

menurunkan penyakit kardiovaskuler dengan cara meningkatkan profil lemak 
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darah serta menyebabkan penurunan yang nyata dalam kolesterol total 

(Handayani, 2008). Kerja dari flavonoid dalam  menurunkan kadar kolestrol yaitu 

dengan adanya penghambatan kerja pada enzim 3-hidroksi 3-metilglutaril 

koenzim A reduktase (HMG Co-A reduktase) (Sekhon and Loodu, 2012) 

 

2. Ekstraksi  

Isoflavon pada tempe kedelai dapat diisolasi menggunakan berbagai 

metode ekstraksi maserasi untuk mendapatkan senyawa isoflavon, ekstraksi 

bertingkat dengan pelarut heksana, metanol 80%, dan etil asetat merupakan 

pilihan umum dari banyaknya metode ekstraksi isoflavon (Ariani and Hastuti, 

2009). Metanol 80% tunggal juga dapat dijadikan sebagai metode ekstraksi yang 

lain untuk mendapatkan isolat isoflavon (Susanto et al., 1998).  

 

3. Kolesterol 

a. Monografi Kolesterol 

Nama    : Kolesterol 

Sinonim   : Cholestrin; cholesterolum 

Nama kimia   : Cholest-5-en-3β-ol [57-88-5]  

Nomer registrasi CAS : [57-88-5] 

Melting point  : 147-150◦C   (Rowe et al., 2009)  

  

 

Gambar 1. Struktur Kimia Kolesterol (Rowe et al., 2009) 

 

b. Definisi kolesterol 

Kolesterol merupakan senyawa yang umumnya disintesis dari Asetil 

KoA pada jaringan, lipid amfipatik, sedangkan pada membran dan lapisan luar 

lipoprotein plasma menjadi komponen struktural esensial (Botham and Mayes, 
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2009). Kolesterol banyak terdapat pada makanan yang berasal dari hewan karena 

merupakan hasil metabolisme hewan. Daging, hati, susu dan otak merupakan 

berbagai makanan yang banyak mengandung kolesterol.  Kelarutan kolesterol 

lebih tinggi dalam lemak dibandingkan dalam air, dan membentuk ester dengan 

asam lemak. Kadar kolesterol yang terlarut dalam plasma darah dinamakan kadar 

kolesterol darah, biasanya kolesterol ini berupa ester kolesterol hasil gabungan 

dengan asam lemak rantai panjang atau kolesterol bebas (Murray et al., 2003). 

 

c. Manfaat dan bahaya kolesterol 

 Kolesterol dalam tubuh manusia dan hewan memiliki manfaat dan juga 

dapat berpotensi menimbulkan masalah penyakit. Kolesterol yang berada di 

membran sel hewan menjadi komponen struktural penting. Fungsi lain dari 

kolesterol pada hewan vertebrata yaitu berperan menjadi prekursor untuk 

biosintesis hormon steroid, asam empedu, dan Vitamin D (Hanukoglu, 1992). 

Pembentukan membran sel dan membran organ-organ dalam tubuh juga 

memerlukan kolesterol dan fosfolipid (Fatmah, 2010). 

Arterosklerosis merupakan penyakit yang terkait oleh kelebihan 

kolesterol, pemyakit ini ditunjukkan dengan distensibilitas (regangan jalan napas) 

darah turun karena terjadinya pengendapan lemak dalam pembuluh darah 

(Fatmah, 2010). Kadar kolesterol total, trigliserida dan LDL yang naik serta 

turunnya kadar kolesterol HDL menunjukkan fraksi lipid (Adam et al., 2004).  

 

d. Klasifikasi 

Tabel 1. Klasifikasi Kolesterol total, LDL, HDL, Trigliserid 

Kolesterol  

<200 mg/dL Diinginkan 

200-239 mg/dL Cukup tinggi 

≥240 mg/dL Tinggi  

Kolesterol LDL  

<100 mg/dL Optimal  

100-129 mg/dL Jauh atau diatas optimal 

130-159 mg/dL Cukup tinggi 

160-189 mg/dL Tinggi 

≥189 mg/dL Sangat tinggi 

Kolesterol HDL  

<40 mg/dL Rendah  

≥60 mg/dL Tinggi  
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Trigliserid   

<150 mg/dL Normal  

150-199 mg/dL Cukup tinggi 

200-499 mg/dL Tinggi 

≥500 mg/dL Sangat tinggi 

 

  (Dipiro et al., 2008)  

 

4. Penatalaksanaan Hiperkolesterol 

a. Penatalaksanaan non farmakologi 

Perubahan gaya hidup sebelum memulai pengobatan dapat dijadikan 

agen pertama dalam menurunkan kolesterol, penanganan awal dilakukan dengen 

mengatasi faktor resiko seperti aktivitas fisik, mengurangi konsumsi rokok dan 

minuman alkohol serta menurunkan berat badan bagi yang gemuk (Adam and 

John, 2006). 

 

b. Penatalaksanaan farmakologi 

Penatalaksanaan dengan obat dilakukan setelah dilakukan terapi 

perubahan gaya hidup selama 3-6 bulan, namun belum mendapatkan manfaat 

dalam perbaikan profil kolesterol, terapi dengan obat memerlukan waktu yang 

lama dan memerlukan terapi tambahan berupa perubahan gaya hidup dan 

mengatur asupan makanan (Walker, 2003).. 

Golongan statin bekerja dengan cara menghambat sintesis kolesterol 

dalam hati, dengan penghambatan HMG KoA reduktase. Akibatnya kadar 

kolesterol dalam intraselular dapat berkurang. Dosis yang diberikan menggunakan 

statin dimulai dari peningkatan dosis kecil hingga dosis yang lebih tinggi hingga 

didapat efek yang diinginkan. Simvastatin 5-80 mg/hari, pravastatin 10-80 

mg/hari, atorvastatin 10-80 mg/hari, lovastatin dimulai dari dosis 20 mg/hari 

hingga maksimal 80 mg per hari, dan rosuvastatin 10-40 mg/hari (Suyatna, 2007). 

 

E. Landasan Teori 

Penurunan kolesterol akibat efek isoflavon telah terbukti tidak saja pada 

binatang percobaan seperti tikus dan kelinci, tetapi juga pada manusia. Hasil 
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penelitian yang dilakukan Ralston (2005) juga menunjukkan kedelai yang 

terfementasi oleh jamur Rhizopus oligosporus seperti jamur mengandung 

isoflavon yang lebih tinggi dari pada biji kedelai (Atun, 2009). Kandungan utama 

dari tempe kedelai yaitu isoflavon (Purwoko, 2004). Terdapat empat bentuk 

isoflavon pada kedelai, yaitu dalam bentuk aglikon (Genistein, faktor-2 [6,7,4' tri-

hidroksi isoflavon], daidzein, dan glisitein); dalam bentuk glikosida (glisitin, 

genistin, dan daidzin); dalam bentuk malonilglikosida dan asetilglikosida (Wang 

and Murphy, 1994). 

Isoflavon  merupakan salah satu metabolit sekunder dan senyawa yang 

tergolong dalam flavonoid. Penurunan kadar kolesterol oleh flavonoid   melalui 

penghambatan kerja enzim 3-hidroksi 3-metil glutaril koenzim A reduktase 

(HMG CO-A reduktase)  (Sekhon and Loodu, 2012). 

Berdasarkan deskripsi tersebut ekstrak etanol tempe kedelai berpotensi 

memiliki aktivitas penurunan kolesterol total. 

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori di atas, hipotesis dari penelitian ini adalah: 

Ekstrak etanol tempe kedelai memiliki aktvitas penurunan kolesterol 

dengan parameter uji kolesterol total yang diuji menggunakan uji in vivo. 

 


