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Abstract 
Background: In Indonesia, 7.2% of the population suffering from Coronary Heart Disease. Coronary disease is 

heart disease caused by the narrowing of the coronary arteries due to atherosclerosis many risk factors which 
cause atherosclerosis include hyperlipidemia, smoking, diabetes militus, lack of activity, and stress. 
Atherosclerosis can be prevent with a life style changing in healthy diet such as black grapes. The level of 
flavonoid in black grapes decrease the activity of lipoprotein lipase that effect the serum triglyceride levels. 
Method: This study was a post test only control group design. The sample was 24 male rats, were divided into 6 

groups: normal (K1), a group that was induced hypercholesterolemia 28 days (K2), a group that induced 
simvastatin 14 days (K3), the group treated with a dose of black grapes for 14 days each 200 mg / 200 grBB / 
day (P1), 400 mg / 200 grBB / day (P2), and 800 mg / 200grBB / day (P3) .. Futhermore, the data were analized 
using one-way ANOVA. 
Result: Researchers obtained the mean value of group normal (K1) was 42,8 ± 24,7 group K2 (59,3 ± 30,4  gr/dl) 

, K3 (63,0 ± 23,2 gr/dl). The values of the treatment group were P1 (90,3 ± 30,8 gr/dl) , P2 (55,3 ± 41 gr/dl), and 
P3 (50,3 ± 14,7 gr/dl). From the statistical test using ANOVA, the values was 0,311 (p>0,05) which mean that 
there is no significant decraase of the triglyceride level. 
Conclusion: Black grapes extract did not affect significantly to the defference mean of the blood triglyceride levels 
on male rats (Rattus norvegicus) iduced with hypercholesterolemia. 
Keywords: CHD, Atherosclerosis, Black Grapes, Flavonoid. 

 
Abstrak 
Latar Belakang: Di Indonesia, sekitar 7,2% penduduk menderita Penyakit Jantung Koroner. Penyakit Jantung 
Koroner adalah penyakit jantung yang disebabkan karena penyempitan arteri koronaria akibat proses 
aterosklerosis. Banyak faktor resiko yang menyebabkan aterosklerosis antara lain hiperlipidemia, kebiasaan 
merokok, diebetes millitus, kurangnya aktifitas, dan stress. Hiperlipidemia merupakan kenaikan kadar kolesterol, 
trigliserida ataupun keduanya. Aterosklerosis dapat dicegah dengan mengubah pola hidup dengan 
memperhatikan pola makan yang sehat salah satunya dengan buah anggur hitam. Kadar flavonoid pada anggur 
hitam menurunkan aktivitas lipoprotein lipase sehingga berpengaruh terhadap kadar trigliserida serum. 
Metode: Desain penelitian ini adalah Post Test Only Control Group Design. Besar sampel penelitian adalah 24 

ekor, dibagi menjadi 6 kelompok yaitu kelompok normal (K1), kelompok yang diinduksi hiperkolesterol 28 hari 
(K2), kelompok yang diinduksi simvastatin 14 hari (K3), kelompok perlakuan dengan dosis anggur hitam selama 
14 hari masing-masing  200 mg/200 grBB/hari (P1), 400 mg/200 grBB/hari (P2), dan 800 mg/ 200grBB/hari 
(P3).Selanjutnya data akan dianalisa dengan uji One-way ANOVA. 
Hasil: Peneliti memperoleh nilai rerata kelompok normal (K1) adalah 42,8 ± 24,7 kelompok K2 adalah 59,3 ± 
30,4  gr/dl , K3 adalah 63,0 ± 23,2 gr/dl. Nilai kelompok perlakuan dosis berturut-turut P1 adalah 90,3 ± 30,8 
gr/dl, P2 adalah 55,3 ± 41 gr/dl, dan P3 adalah 50,3 ± 14,7 gr/dl. Dari uji statistik menggunakan One-way ANOVA 

didapatkan nilai p 0,311 (p>0,05) yang dapat diartikan bahwa tidak ada penurunan kadar trigliserida secara 
bermakna. 
Simpulan: Pemberian ekstrak anggur hitam (Vitis vinifera. L) tidak berpengaruh secara bermakna terhadap 
perbedaan rerata kadar trigliserida darah tikus putih jantan (Rattus novergicus) yang diinduksi hiperkolesterol. 
Kata kunci : PJK, aterosklerosis, anggur hitam, flavonoid 
 

PENDAHULUAN 

Penyakit Jantung Koroner (PJK) ialah 

penyakit jantung yang terutama disebabkan 

karena penyempitan arteri koronaria akibat 

proses aterosklerosis atau spasme atau 

kombinasi keduanya. Hasil laporan riset 

kesehatan dasar 2007 menunjukkan bahwa 

prevalensi nasional penyakit jantung adalah 

7,2%. Selain itu, hasil survey yang dilakukan 

oleh Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia bahwa prevalensi penderita PJK 

terus meningkat setiap tahun (RISKESDAS, 

2007). Diperkirakan pada tahun 2030 

penderita PJK mencapai 23,3 juta.
1,2 

Aterosklerosis adalah penyakit 

degeneratif yang terjadi pada arteri besar dan 

menengah serta ditandai dengan adanya lesi 

lemak yang disebut plak eritematosa.
3 
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Berbagai keadaan yang sangat erat kaitannya 

dengan timbulnya aterosklerosis yaitu 

hiperlipidemia, kebiasaan merokok, diebetes 

millitus, kurangnya aktifitas ,dan stress.
4
 

Kelainan metabolisme yang terjadi pada 

hiperlipidemia salah satunya yaitu peningkatan 

kadar trigliserida yang menyebabkan 

triglisemia. Kadar trigliserida yang tinggi dalam 

darah akan meningkatkan konsentrasi very 

low density lipoprotein (VLDL) yang 

meningkatkan resiko terbentuknya plak 

deposit pada arteri, peningkatan tekanan 

darah dan gangguan pada jantung.
5 

Aterosklerosis dapat dicegah dengan 

mengubah pola hidup dengan memperhatikan 

pola makan yang sehat dan diimbangi dengan 

olahraga secara teratur. Tidak hanya itu, 

Indonesia memiliki kekayaan alam berupa 

tanaman dan buah- buahan yang dapat pula 

dimanfaatkan dalam menurunkan terjadinya 

aterosklerotik sehingga mencegah adanya 

PJK, salah satunya adalah buah anggur hitam. 

Buah anggur hitam banyak ditemukan di 

berbagai daerah di Indonesia. Anggur 

mengandung zat seperti flavonoid, saponin 

dan polifenol.
6
 Flavonoid sendiri memiliki 

berbagai potensi bagi kesehatan. Senyawa 

utama flavanoid yang terdapat dalam anggur 

(Vitis vinifera) diantaranya proanthocyanidins, 

anthocyanin dan flavanol. Penelitian yang 

dilakukan di Firlandia menyebutkan bahwa 

flavonid dapat menurunkan angka kejadian 

penyakit kardiovaskuler.
7 

Flavonoid 

meningkatkan aktivitas lipoprotein lipase 

sehingga berpengaruh terhadap kadar 

trigliserida serum.
8  

Berdasarkan latar 

belakang tersebut maka dilakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Pemberian Ekstrak 

Anggur Hitam (Vitis vinifera) Terhadap 

Kadar Trigliserida Darah Pada Tikus Putih 

(Rattus norvegicus) Jantan yang Diinduksi 

Hiperkolesterol.” 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian 

eksperimental laboratoris murni dengan 

kelompok kontrol (post test control group 

design). Unit replikasi yang digunakan adalah 

tikus (Rattus norvegicus) jantan galur wistar 

usia 8-12 minggu dengan berat badan 170-

300 gram serta kondisi sehat. Terdapat 3 

kelompok perlakuan yang diberikan ekstrak 

buah anggur hitam dengan dosis 200 mg/200 

grBB/hari, 400 mg/200 grBB/hari, dan 800 mg/ 

200grBB/hari serta dua kelompok kontrol yaitu 

kelompok normal (K1) yang diberikan pakan 

konsentrat saja, kelompok kontrol positif yang 

diberikan diet tinggi lemak (K2) dan kelompok 

kontrol yang mendapat diet tinggi lemak dan 

pemberian simvastatin (K3). Berdasaran 

rumus replikasi masing-masing kelompok 

diulang 4 kali, sehingga terdapat 24 ekor tikus 

sebagai subjek penelitian. Pengambilan unit 

replikasi dilakukan secara acak sederhana 

(simple random sampling) dan sudah 

diadaptasikan selama 7 hari. 

Variabel dalam penelitian ini meliputi 

variabel bebas yakni dosis anggur hitam, 

variabel tergantung yakni kadar Trigliserida, 

dan variabel  kontrol  yakni subjek penelitian, 

bahan penelitian serta pemeliharaan hewan. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi bak pemeliharaan, spuit, sonde, botol 

reagen, timbangan sartorius, timbangan 

hewan, kain, loyang, dan blender. Bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi larutan 

etanol 70%, anggur hitam, aquadest,. 

Prosedur penelitian terdiri dari beberapa 

tahap yakni persiapan aklimatisasi hewan 

coba, induksi hiperkolesterol pada hewan 
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coba, pemberian ekstrak anggur hitam, dan 

pengambilan sampel darah hewan coba yang 

dilakukan di Laboratorium Patologi Klinik 

Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. 

Prosedur pembuatan ekstrak anggur 

hitam diawali dengan tahap pemotongan 

kemudian pengeringan. Buah dipotong tipis 

kemudian dikeringkan selama kurang lebih 4 

hari dengan cara ditempatkan di ruangan 

tertutup dengan suhu 16
o
 celcius dan tidak 

terkena cahaya secara langsung. Kemudian 

disaring dan dievaporasi menggunakan 

alkohol 70% selama 24 jam. Hasil evaporasi 

ditampung dalam wadah steril tanpa terkena 

sinar matahari (ditutupi dengan aluminium foil).  

 Prosedur induksi hiperkolesterol dimulai 

dengan tikus jantan galur wistar dibagi ke 

dalam 6 kelompok yakni 3 kelompok kontrol 

dan 3 kelompok perlakuan. Kelompok K2, K3, 

K4, P1, P2, dan P3 diberikan pakan 

hiperkolesterol secara ad libitum, 1x/hari, 

sebanyak 30 gram tiap tikus. Komposisi diet 

adalah pakan ayam Hyprovite 594® (84%), 

kuning telur (5%), lemak babi (10%), dan 

minyak goreng (1%). Pada minggu keempat 

kelompok K3 diberikan simvastatin 0,9 mg 

selama 14 hari. Dan kelompok perlakuan 

diberikan ekstrak anggur dengan dosis 

masing-masing 200 mg/200 grBB/hari (P1), 

400 mg/200 grBB/hari (P2), dan 800 mg/ 

200grBB/hari (P3) selama 14 hari. 

Pada minggu ke-6, yakni 24 jam setelah 

pemberian ekstrak anggur hitam dilakukan 

pengambilan sampel darah hewan coba untuk 

dilakukan pemeriksaan kadar Trigliserida. 

Hewan coba yang akan diambil darahnya 

dianastesi dengan eter secara inhalasi dan 

dilakukan pembedahan pada bagian dada 

untuk mencapai jantung dan darah diambil 

melalui ventrikel jantung menggunakan spuit 5 

cc sebanyak minimal 2 cc. Kadar Trigliserida 

dalam serum diperiksa di Laboratorium Kimia 

Analitik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Setelah 14 hari pemberian ekstrak 

anggur hitam didapatkan rerata pada 

kelompok normal, kelompok kontrol positif, 

kontrol negatif, kelompok dosis 1, kelompok 

dosis 2 ,dan dosis 3 yang dapat dilihat pada 

grafik berikut ini. 

 

Keterangan : 
K1 :Pakan konsetrat berupa IR 2 
K2 :Induksi hiperkolesterol saja 
K3 :Induksi hiperkolesterol dengan pemberian 
simvastatin 
P1 :Pemberian ekstrak anggur hitam dosis 1 
P2 :Pemberian ekstrak anggur hitam dosis 2 
P3 :Pemberian ekstrak anggur hitam dosis 3 

 

Rerata paling tinggi berada pada 

kelompok P1 dengan nilai  90,3 ± 30,8 mg/dl. 

Diikuti kelompok K3 dengan nilai 63,0 ± 23,2 

mg/dl. Kemudian secara berturut-turut diikuti 

oleh K2 dengan nilai rerata trigliserida 59,3 ± 

30,4 mg/dl. Dosis 2 dengan nilai 55,3 ± 41,9 

mg/dl. P3 yaitu 50,3 ± 14,7 mg/dl. Rerata 

paling rendah berada pada K1 dengan nilai 

42,8 ± 24,7mg/dl. Pada data tersebut terlihat 

nilai kelompok K3 terlihat lebih tinggi jika 

dibandingkan kelompok K2. Nilai rerata 

kelopok K2 lebih tinggi jika dibanding K1. Nilai 

rerata pada kelompok K3 lebih tinggi dari nilai 
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rerata kelompok P2 dan P3. Namun lebih 

rendah jika dibandingkan dengan kelompok 

P1.  

Data kadar trigliserida dalam 

penelitian ini merupakan data independen 

karena data dari setiap kelompok tidak saling 

berhubungan. Hal ini menjelaskan bahwa 

pelakuan pada suatu kelompok tidak 

mempengaruhi perlakuan pada kelompok 

lainnya. Untuk menentukan uji hipotesis data 

tersebut dilakukan uji normalitas. Uji statistik 

yang dilakukan dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 1. Uji Normalitas pengaruh Anggur 

Hitam Terhadap Kadar Trigliserida Darah 

Kelompok Shapiro-Wilk 

Statistik df Sig. 

K1 0,810 4 0,121 

K2 0,936 4 0,633 

K3 0,958 4 0,766 

P1 

P2 

P3 

0,973 

0,938 

0,933 

4 

4 

4 

0,861 

0,645 

0,614 

Keterangan : 
p > 0,05 : distribusi normal 
p < 0,05 : distribusi tidak normal 
 

 Data yang diperoleh telah dilakukan uji 

normalitas yang dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Pada uji homogenitas didapatkan nilai 0,507. 

Dari hasil tersebut maka data dinyatakan 

normal dan homogen. Selanjutnya dilakukan 

analisis menggunakan uji Analysis of 

Variances (ANOVA), yang menunjukkan hasil  

p 0,311 (p>0,05) yang artinya tidak terdapat 

perbedaan yang bermakna diantara keenam 

kelompok. 

 

Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan secara 

berkelompok dengan pengukuran parameter 

yang berbeda-beda. Parameter yang dinilai 

dalam penelitian potensi ekstrak anggur hitam 

terhadap tikus yang diinduksi hiperkolesterol 

ini antara lain Trigliserida, HDL, LDL, dan 

Kolesterol total. Dalam penelitian ini parameter 

yang akan dibahas adalah Trigliserida. 

Pemberian pakan hiperlipidemik selama 28 

hari berupa lemak babi dan kuning telur 

diduga dapat meningkatkan kadar trigliserida 

darah tikus putih (Rattus norvegicus). 

Peningkatan kadar trigliserida darah tikus putih 

(Rattus norvegicus) ini disebabkan karena 

tingginya kandungan asam lemak dan 

kolesterol dalam minyak babi dan kuning 

telur.
9
 Semua asam lemak pada minyak babi 

memiliki rantai panjang (lebih dari 12 atom 

karbon). Minyak babi pada usus Rattus 

norvegicus akan disintesis menjadi trigliserida 

dan didistribusikan dalam bentuk kilomikron.
10

 

Karena itu, maka kadar trigliserida darah tikus 

putih (Rattus norvegicus) akan meningkat 

dengan pemberian pakan hiperlipemik ini. 

Rerata kadar trigliserida darah tikus 

putih (Rattus norvegicus) pada kelompok K3 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan  

kelompok K1. Dari data tersebut menjelaskan 

bahwa pemberian simvastatin pada penelitian 

ini tidak berpengaruh terhadap penurunan 

kadar trigliserida darah tikus putih (Rattus 

norvegicus). Obat statin yang bekerja dengan 

cara menghambat HMG-CoA reduktase 

secara kompetitif pada proses sintesis 

kolesterol di hati.
11

 Simvastatin akan 

menghambat HMG-CoA reduktase mengubah 

asetil-CoA menjadi asam mevalonat. 

Ditemukannya infeksi Faciola hepatica 

menyebabkan kerusakan pada hepar. 

Kerusakan ini membuat kegagalan hepar 

dalam membentuk lipoprotein yang berguna 

memecah trigliserida menjadi asam lemak 
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bebas, sehingga kadar trigliserida tetap tinggi 

dalam darah.
12 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 

rerata kelompok P1 lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelompok P2 dan P3. Rerata pada P2 

yang lebih rendah dibanding dengan P1, 

namun lebih tinggi dibanding P3. Kandungan 

flavonoid pada kulit buah anggur hitam dapat 

meningkatkan aktivitas enzim lipoprotein 

lipase. Pemberian ekstrak anggur yang 

mengandung flavonoid dapat menurunkan 

kadar trigliserida melalui mekanisme 

peningkatan aktivitas enzim lipoprotein lipase.
8
 

Dengan meningkatnya enzim tersebut 

lipoprotein VLDL yang mengangkut trigliserida 

akan mengalami hidrolisis menjadi asam 

lemak dan gliserol. Asam lemak yang 

dibebaskan kemudian diserap oleh otot dan 

jaringan lain yang dioksidasi untuk 

menghasilkan energi dan oleh jaringan 

adiposa disimpan sebagai cadangan energi.
13

 

Selain itu, flavonoid dapat menghambat Fatty 

Acid Synthase (FAS) yakni enzim penting 

dalam metabolisme lemak. Adanya hambatan 

pada FAS secara langsung menurunkan 

pembentukan asam lemak.
14 

 Dari uji statistik 

One-Way Anova  didapatkan bahwa nilai p 

0,311 (p>0,05). Yang artinya pemberian 

ekstrak anggur hitam (Vitis vinifera) tidak 

memiliki perbedaan bermakna terhadap rerata 

kadar trigliserida darah tikus putih jantan 

(Rattus novergicus) yang diinduksi diet tinggi 

lemak.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data deskriptif, 

data statistik, dan pembahasan dapat diambil 

kesimpulan bahwa Pemberian ekstrak anggur 

hitam (Vitis vinifera) tidak berpengaruh secara 

bermakna terhadap perbedaan rerata kadar 

trigliserida darah tikus putih jantan (Rattus 

norvegicus) yang diinduksi hiperkolesterol. 
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