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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Uraian Tanaman 

1. Kulit Manggis (Garcinia mangostana) 

a. Sistematika Tanaman 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas  : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sub Kelas : Dilleniidae 

Ordo  : Theales 

Famili : Clusiaceae  

Genus : Garcinia 

Spesies : Garcinia mangostana 

b. Morfologi Tanaman 

Tanaman manggis mudah dijumpai di Indonesia dari Sabang 

hingga Merauke. Tanaman yang sekerabat dengan kandis ini dapat 

mencapai tinggi 25 m dengan diameter batang mencapai 45 cm. Pohon 

manggis memiliki cabang yang teratur, berkulit cokelat, dan bergetah. 

Bentuk buahnya khas, kulitnya berwarna merah keunguan ketika matang, 

terdapat varian warna lain di kulit, yakni merah cerah. Buah manggis 

memiliki beberapa ruang atau segmen dengan satu biji pada tiap 

segmennya, namun yang dapat menjadi biji sempurna hanya 1-3 biji. 

Setiap biji diselubungi oleh selaput berwarna putih bersih, halus, disertai 

rasa segar. Secara organoleptik, rasa manggis cenderung seragam, yaitu 

manis, asam, sedikit sepat (Mardiana, 2012). 
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c. Kandungan Kimia 

Kulit buah manggis mengandung air 62,05%, abu 1,01%, lemak 

0,63%, protein 0,71%, total gula 1,17%, dan karbohidrat 35,61%. 

Berbagai hasil penelitian menunjukan kulit buah manggis kaya akan 

antioksidan, terutama anatosianin, xanthone, tanin, dan asam fenolat. 

(Kresno, 2001). Beberapa senyawa utama kandungan kulit buah manggis 

adalah golongan  xanton.  Senyawa  xanton  yang  telah  teridentifikasi,  

diantaranya alfa mangostin dan gamma-mangostin (Mardiana, 2102). 

d. Manfaat dan Kegunaan Tanaman 

Pemanfaatan kulit buah manggis sebenarnya sudah dilakukan sejak 

lama.  Kulit  buah  manggis  secara  tradisional digunakan  pada berbagai 

pengobatan  di  Negara  India,  Myanmar  Sri  langka,  dan  Thailand. 

Secara luas, masyarakat  Thailand  memanfaatkan  kulit  buah  manggis  

untuk pengobatan penyakit sariawan, disentri, cystitis, diare, gonorea, 

dan eksim (Mardiana,.2012). 

Pada penelitian yang sebelumnya telah dilakukan uji aktivitas 

penurun kolesterol pada ekstrak kulit manggis (Garcinia mangostana) 

dengan dosis 200 mg/kgBB, 400 mg/kgBB, dan 800 mg/kgBB. Ekstrak 

etanol kulit buah manggis menurunkan kadar kolesterol, trigliserida, Low 

Density Lipoprotein  (LDL) secara bermakna dimulai pada dosis 400 

mg/kgBB (Laksono, 2013). 

Mangostin merupakan komponen dalam xanthone yang terdapat 

dalam kulit buah manggis. Dimana mangostin mampu menurunkan kadar 

kolesterol LDL sehingga mencegah terjadinya aterosklerosis 

(Paramawati, 2010). Pada penelitian terdahulu disebutkan bahwa adanya 

sifat dari kulit manggis sebagai antilipid yang bekerja dengan 

meningkatkan aktivitas enzim lipoprotein lipase yang akan meningkatkan 

katabolisme VLDL yang akan mengakibatkan konsentrasi kolesterol 

total, trigliserida, dan LDL akan menurun dan kadar HDL akan 

meningkat (Cyntia, 2011). 
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2. Rosella (Hibiscus sabdariffa L.) 

a. Sistematika Tanaman 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Bangsa  : Malvales 

Suku   : Malvaceae 

Marga  : Hibiscus 

Jenis   : Hibiscus sabdariffa L.  

b. Morfologi Tanaman 

Tanaman rosella berupa semak yang berdiri tegak dengan tinggi 

3-5 m. Ketika masih muda, batang dan daunnya berwarna hijau. Ketika 

beranjak dewasa dan masih berbunga, batangnya berwarna cokelat 

kemerahan. Batang berbentuk silindris dan berkayu, serta memiliki 

banyak percabangan. Pada batang melekat daun-daun yang tersusun 

berseling, berwarna hijau, berbentuk bulat telur dengan pertulangan 

menjari dan tepi meringgit. Ujung daun ada yang runcing atau bercangap. 

Tulang daunnya berwarna merah. Panjang daun dapat mencapai 6-15 cm 

dan lebar 5-8 cm. Akar yang menopang batangnya berupa akar tunggang 

(Widyanto dan Nelistya, 2008). 

c. Kandungan Kimia 

Kandungan  penting  yang  terdapat  pada  kelopak  bunga rosela  

adalah  pigmen  antosianin  yang  merupakan  bagian  dari flavonoid  

yang  berperan  sebagai  antioksidan.  Flavonoid kelopak bunga  rosela  

terdiri  flavanols  dan  pigmen  antosianin.  Antosianin pada  kelopak  

bunga  rosela  berada  dalam  bentuk  glukosida yang terdiri dari  

cyanidin-3-sambubioside,  delphinidin-3-glucose,dan delphinidin-3-

sambubioside. Sementara itu, flavonols  terdiri  dari gossypectin,  

hibiscetin,  dan quercetia (Mardiah,  2009).  
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Zat  gizi  lain  yang  tak  kalah  penting  terkandung  dalam  

kelopak bunga  rosela  adalah  kalsium,  niasin,  riboflavin,  dan  besi  

yang cukup  tinggi.  Kandungan  besi  pada  kelopak  segar  bunga  rosela 

dapat mencapai 8, 98 mg/ 100 g. Selain itu, kelopak bunga rosela 

mengandung  1,12%  protein,  12%  serat  kasar,  21,89  mg/100  g 

sodium,  vitamin  C,  dan  vitamin  A  (Mardiah,  2009). 

d. Kegunaan Tanaman 

Masyarakat  tradisional  di  berbagai  negara  telah memanfaatkan  

kelopak  bunga  rosela  untuk  mengatasi  berbagai penyakit  dan  

masalah  kesehatan. Di  antara banyak  khasiatnya,  kelopak  bunga  

rosela  diunggulkan  sebagai herba  antikanker,  antihipertensi,  dan  

antidiabetes  (Mardiah, 2009). 

Kegunaan  kelopak  bunga  rosela  sebagai  antikolesterol telah  

diuji  dalam berbagai penelitian,  diantaranya penelitian pada tikus  

berkolesterol  tinggi  yang  diberi  ekstrak  kelopak bunga  rosela  500  

mg/ kgBB dan 1000 mg/kgBB  serum  kolesterol menunjukkan  

penurunan sebanyak 22% dan 26%. Penurunan juga terjadi pada serum  

trigliserida  sebanyak  33%  dan  28%  serta  serum  LDL sebanyak 22% 

dan 32% (Hirunpanich, 2005). 

Berdasar  hasil  penelitian Christianto (2012) disimpulkan  bahwa  

ekstrak rosella mempunyai kemampuan menurunkan kadar kolesterol 

hewan uji. Dibuktikan  pada  dosis 250 mg/kgBB dan 500 mg/kgBB 

telah  terjadi  penurunan  kadar  kolestrol rata-rata sebesar  21,182 dan 

22,04 mg/dl.  

Tzu-Li et al., (2007)  mengemukakan  mekanisme  penurunan  

kadar  kolesterol  oleh  ekstrak rosela melalui  penghambatan  oksidasi  

LDL (Low Density Lipoprotein)  Ekstrak rosela mampu  menghambat 

oksidasi  LDL  dan  menurunkan  kadar  kolesterol.  LDL(Low Density 

Lipoprotein) merupakan  suatu  kolesterol yang  kurang  stabil  dan  

rentan  terhadap  proses  oksidasi. 
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B. Hiperlipidemia 

1. Definisi hiperlipidemia 

Hiperlipidemia adalah keadaan dimana kadar lemak didalam darah 

meningkat diatas batas normal, komponen lemak plasma yang paling 

banyak dalam darah adalah kolesterol dan trigliserida, hiperlipidemia juga 

merupakan penyebab utama aterosklerosis dan penyakit yang berkaitan 

aterosklerosis seperti penyakit jantung koroner, penyakit serebrovaskuler 

iskemia dan penyakit pembuluh perifer (Goodman and Gilman 2012). 

2. Pembagian hiperlipidemia 

Hiperlipidemia terbagi menjadi dua bagian yaitu primer dan sekunder, 

gangguan lipoprotein primer bisa melibatkan kolesterol, trigliserida atau 

keduanya, hiperlipidemia sekunder merupakan akibat penyakit lain, 

misalnya diabetes melitus, hipotiroidisme. Hiperkolesterlemia adalah 

gangguan yang paling sering terjadi, sekitar 5% kasus bersifat familia, tetapi 

sebagian besar tidak diketahui penyebabnya, terapi utama untuk 

hiperlipidemia, kecuali untuk tipe berat dan adalah modifikasi diet yaitu 

rendah lemak dan pembatasan diet untuk mencapai berat badan ideal (Neal, 

2006). 

C. Kolesterol 

1.  Definisi kolesterol 

Kolesterol (C27H45OH) adalah  lemak  berwarna  kekuningan  dan  

berupa  seperti  lilin yang  diproduksi  oleh  tubuh  manusia  terutama  di  

dalam  hati.  (Lars, 1997). Kolesterol  merupakan  lemak  yang  penting  

namun  jika terlalu  berlebihan  dalam darah dapat membahayakan 

kesehatan, bila ditinjau dari sudut kimiawi kolesterol diklasifikasikan ke  

dalam  golongan  lipid  (lemak)  berkomponen  alkohol  steroid (Sitopoe, 

1992). 

3. Sumber kolesterol 

Berasal dari semua bahan makanan asal hewani, daging, telur,  susu,  

dan  hasil  perikanan,  jaringan  otak, jaringan  saraf,  dan  kuning  telur 

(Sitopoe, 1992). 
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4. Fungsi kolesterol 

Pembentukan  hormon testosteron pada  pria  dan  hormon estrogen 

pada  wanita, pembentukan vitamin D, dan sebagai sumber energi (Graha, 

2010). 

4. Sintesis kolesterol 

Kolesterol dibentuk melalui asetat yang diproduksi dari nutrien dan 

energy serta  hasil  metabolisme  lainnya  disamping  kolesterol  juga  

memproduksi  energi. Sumber  energi  berlebihan mengakibatkan  

pembentukan  asetat  sebagai  perantara juga  berlebih,  dan  lemak  di  

dalam  tubuh  juga  akan  bertambah.  Pembentukan kolesterol  melalui  

asetat  merupakan  proses  yang  sangat  kompleks,  diantaranya yang  

memegang  peranan  penting  adalah  enzim  reduktase  HMG – Co.A. 

Pembatasan  konsumsi  kolesterol  akan  berakibat  menaiknya  kadar  

kolesterol dalam  darah  apabila  sistem  kerja  enzim tidak  normal. 

Kolesterol pada  keadaan normal disintesa  dalam  makanan  yang  dimakan, 

diubah  menjadi  jaringan, hormon-hormon  vitamin  yang  kemudian  

beredar  ke dalam  tubuh  melalui  darah, namun  ada  juga  kolesterol  

kembali  ke  dalam  hati  untuk  diubah  menjadi  asam empedu  dan  

garamnya,  hasil  sintesa  kolesterol  disimpan  dalam  jaringan  tubuh 

(Sitopoe, 1992). 

 

Gambar 1: Skema Sintesis Kolesterol (Sumber: Gadbut, A.P. et al.,1997) 
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D. Trigliserida 

1. Definisi Trigliserida  

Trigliserida adalah salah satu jenis lemak yang terdapat dalam 

darah dan berbagai organ dalam tubuh. Dari sudut ilmu kimia trigliserida 

merupakan substansi yang terdiri dari gliserol yang mengikat gugus asam 

lemak (Bangun, 2003). 

Trigliserida adalah salah satu bentuk lemak yang diserap oleh usus 

setelah mengalami hidrolisis. Trigliserida kemudian masuk ke dalam 

plasma dalam 2 bentuk yaitu sebagai klomikron berasal dari penyerapan 

usus setelah makan lemak, dan sebagai VLDL (Very Low Density 

Lipoprotein) yang dibentuk oleh hepar dengan bantuan insulin. 

Trigliserida ini di dalam jaringan diluar hepar (pembuluh darah, otot, 

jaringan lemak), dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase. Sisa hidrolisis 

kemudian oleh hepar dimetabolisasikan menjadi LDL. Kolesterol yang 

terdapat pada LDL ini kemudian ditangkap oleh suatu reseptor khusus di 

jaringan perifer itu, sehingga LDL sering disebut sebagai kolesterol jahat 

(Murray, 2000). 

2. Fungsi trigliserida 

Trigliserida dalam tubuh digunakan untuk menyediakan energi 

berbagai proses  metabolisme. Fungsi lipid ini mempunyai peranan yang 

hampir sama dengan  karbohidrat (Arthur, 1991).  

3. Metabolisme trigliserida 

a. Sintesa trigliserida  

Sebagian besar sintesa trigliserida terjadi dalam hati tetapi ada juga 

yang disintesa dalam jaringan adiposa. Trigliserida yang ada dalam hati 

kemudian ditransport oleh lipoprotein ke jaringan adiposa, dimana 

trigliserida juga disimpan untuk energi (Arthur, 1991).  

b. Transport trigliserida  

Kebanyakan lemak makanan dalam bentuk triasilgliserol. 

Pencernaan lemak terjadi di usus kecil dan isi lemak direaksikan dengan 

lipase karena lipase larut dalam air. Materi lipid diubah menjadi globula-
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globula kecil yang teremulsi oleh garam empedu (Arthur, 1991). Lipid 

yang sudah tercerna terutama dalam bentuk larut dalam air, membentuk 

asam lemak monogliserida dan asam empedu kemudian diserap ke dalam 

sel mukosa intestinum (Maria, 1992).  Setelah masuk dalam mukosa 

intestinum, trigliserida disintesa kembali dan dilapisi protein. Selanjutnya 

asam lemak akan berdiskusi masuk ke sel lemak dan disintesa menjadi 

trigliserida (Arthur, 1991).  

D. Simvastatin 

Simvastatin berdaya menurunkan kadar LDL (Low Density Lipoprotein) 

dan kolesterol total dalam 2-4 minggu. Kadar VLDL (Very Low Density 

Lipoprotein) dan TG juga dapat diturunkan, sedangkan HDL (High Density 

Lipoprotein) dinaikkan sedikit. Digunakan tersendiri atau dikombinasi 

dengan damar. Khasiat menurunkan LDL-nya kuat, tetapi lebih lemah 

daripada atorvastatin (Tan dan Rahardja, 2007). 

Mekanisme Kerja : 

Simvastatin merupakan senyawa yang diisolasi dari jamur Penicillium 

citrinum, senyawa ini memiliki struktur yang mirip dengan HMG-CoA 

reduktase. Simvastatin bekerja dengan cara menghambat HMG-CoA 

reduktase secara kompetitif pada proses sintesis kolesterol di hati. 

Simvastatin akan menghambat HMG-CoA reduktase mengubah asetil-CoA 

menjadi asam mevalonat (Witztum, 1996). Simvastatin jelas menginduksi 

suatu peningkatan reseptor LDL (Low Density Lipoprotein) dengan afinitas 

tinggi. Efek tersebut meningkatkan kecepatan ekstraksi LDL (Low Density 

Lipoprotein) oleh hati, sehingga mengurangi simpanan LDL (Low Density 

Lipoprotein) plasma (Katzung, 2002).  

Permulaan dosis 10 mg pada malam hari, bila perlu dinaikkan dengan 

interval 4 minggu sampai maksimal 40 mg (Tan dan Rahardja, 2007). 

Efek Samping: 

Efek samping dari pemakian Simvastatin adalah miopati.  Insiden 

terjadiny miopati cukup rendah (<1%). Akan tetapi, pada pada pasien dengan 

risiko tinggi terhadap gangguan otot, pemberian Simvastatin harus 
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diperhatikan (Suyatna, 1995). Wanita hamil tidak boleh menggunakannya 

karena statin berdaya teratogen (mengakibatkan cacat pada bayi), lagi pula 

kolesterol mutlak dibutuhkan bagi pengembangan janin (Tan dan Rahardja, 

2007).  

E. Induksi kolesterol 

Pemberian  induksi kolesterol menggunakan kuning  telur  puyuh  

bertujuan  untuk  mengkondisikan kadar kolesterol menjadi tinggi  yang  

ditandai  dengan  peningkatan  profil  lipid  serum. Kuning  telur  memiliki  

kandungan  kolesterol  yang  tinggi,  yaitu  sekitar  1500  mg kolesterol tiap 

100 gram kuning telur. 

Pada  penelitian  sebelumnya,  didapatkan  bahwa  pemberian  diet  

kuning telur  pada  tikus  wistar  dapat  meningkatkan  kadar  kolesterol  total,  

kadar trigliserida dan sedikit mingkatkan kadar kolesterol LDL serum 

(Prasetyo, 2000). 

F. Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat 

aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hamoir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk 

yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang 

ditetapkan. Ekstrak cair adalah sediaan cair simplisia nabati, yang 

mengandung etanol sebagai pelarut dan pengawet. Jika tidak dinyatakan lain 

pada masing-masing monografi, tiap mili ekstrak mengandung bahan aktif 

dari 1 gram simplisia yang memenuhi syarat (Depkes RI, 1986 : 7). 

G. Maserasi  

Maserasi adalah teknik penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan 

dengan cara merendam simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan 

menembus dinding sel dalam masuk ke dalam rongga sel yang mengandung 

zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya konsentrasi antara larutan zat 

aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak 
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keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi 

antara larutan di luar sel dengan di dalam sel. (Ditjen POM, 1986: 10) 

Keuntungan maserasi adalah cara pengerjaan dan peralatan yang 

digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Kerugiannya adalah 

pengerjaannya lama dan penyarian kurang sempurna (Ditjen POM, 1986: 10-

11). 

Pada penyarian dengan maserasi perlu dilakukan pengadukan. 

Pengadukan diperlukan untuk meratakan konsentrasi larutan diluar butir 

serbuk simplisia, sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya 

derajat perbedaan konsentrasi yang sekecil-kecilnya antara larutan di dalam 

sel dan di luar (Ditjen POM, 1986 : 12). 

Hasil penyarian dengan cara maserasi perlu dibiarkaan selama waktu 

tertentu. Waktu tersebut diperlukan untuk mengendapkan zat-zat yang tidak 

diperlukan tetapi ikut terlarut dalam cairan penyari seperti malam dan lilin-

lilin (Ditjen POM, 1986 : 12). 

H. Hipotesa 

Bahwa kombinasi ekstrak kulit manggis (Garcinia mangostana) dan 

ekstrak kelopak bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L) dapat lebih efektif 

menurunkan kolesterol dibandingkan dengan dosis tunggal masing-masing 

ekstrak.  
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