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PENGARUH PEMBERIAN JUS BUAH SIRSAK (Annona muricata L.) 

TERHADAP KADAR TRIGLISERIDA PADA TIKUS PUTIH                

(Rattus norvegicus) HIPERLIPIDEMIA 

Nur Eka Wiraditya, Anik Nuryati, Muji Rahayu 

Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

Abstrak 

Kadar trigliserida yang tinggi adalah salah satu penyebab Penyakit Jantung Koroner 

(PJK). Peningkatan diakibatkan kadar trigliserida dalam darah naik dan 

menyebabkan atherosklerosis. Usaha untuk menurunkan resiko PJK dilakukan 

penelitian menggunakan buah-buahan yang dapat menurunkan kadar trigliserida. 

Salah satu buah yang diteliti adalah buah sirsak (Annona muricata L.) memiliki zat 

kimia alami yang diduga dapat menurunkan kadar lemak atau antihiperlipidemia. 

Kandungan yang ada pada buah sirsak antara lain flavonoid dan niasin. Telah 

dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jus buah sirsak 

terhadap kadar trigliserida. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh pemberian jus buah sirsak (Annona muricata L.) terhadap kadar 

trigliserida pada tikus putih (Rattus norvegicus) hiperlipidemia, presentase 

penurunan dan besar pengaruh jus buah sirsak. Desain penelitian ini adalah pre 

and post test with control group design, menggunakan lima kelompok, jumlah 

total tikus putih adalah 25 ekor dengan rincian untuk masing – masing kelompok 

adalah lima ekor. Pengambilan darah melalui sinus orbitalis dan diperiksa kadar 

trigliseridanya. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan statistik 

menggunakan uji Anova One Way dan uji Correlation. Presentase penurunan 

kadar trigliserida tikus putih yang diberi jus buah pada K(1), K(2) dan K(3) 

adalah 46,27%, 53,06% dan 60,04%. Besar pengaruh jus buah sirsak dengan 

kadar trigliserida adalah 79,6%. Hasil uji Anova One Way menunjukkan 

signifikan 0,000 yang artinya ada pengaruh pemberian jus buah sirsak terhadap 

kadar trigliserida pada tikus putih. Hasil uji Correlation adalah terdapat hubungan 

yang kuat antara jus buah sirsak terhadap kadar trigliserida tikus putih. 

Kata Kunci : Hiperlipidemia, Jus buah sirsak, Kadar trigliserida, Tikus putih. 

Abstract 

High triglyceride levels is one of the causes of coronary heart disease (PJK). Due 

to the increase in the levels of triglycerides in the blood rise and cause 

atherosklerosis. Efforts to lower the risks of the research done using PJK fruits that 

can lower triglycerides levels. One of the fruits of the investigation is the fruit 

soursop (Annona muricata l.) have natural chemicals that supposedly can lower 

the fat content or antihyperlipidemia. The existing content on soursop fruit among 

other flavonoids and niacin. Research has been conducted to find out how big the 

soursop fruit juice to influence levels of triglycerides. The purpose of this research 

is to know the effect of granting fruit juice soursop (Annona muricata l.) against 

the levels of triglycerides in white rats (Rattus norvegicus) hyperlipidemia, the 

percentage decline in influence and large fruit juice soursop. The design of this 
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research is the pre and post test with control group design, using the five groups, 

the total number of white rat's tail is 25 with details for each group are five tails. 

Taking of blood through the sinus orbitalis and checked the levels of triglycerides. 

The result obtained were analyzed by descriptive statistics and Anova test is One 

Way to use and test the Correlation. Percentage decrease in the levels of 

triglycerides of white rat fed on fruit juice on a K(1), (2) and (3) is 46,27%, 

53,06% and 60,04%. The great influence of the soursop fruit juice with the levels 

of triglycerides is 79,6%. One Way Anova test results show significant influence 

exists which means 0.000 granting soursop fruit juice on the levels of triglycerides 

in mice white. Test results Correlation is there is a strong relationship between the 

soursop fruit juice on white mice triglyceride levels. 

Keywords: Hyperlipidem, Fruit juice soursop, Levels of triglycerides, White rat. 

 

 

Pendahuluan 

Buah-buahan yang dapat tumbuh di 

Indonesia sangat banyak sekali.  

Buah  sirsak  adalah  salah satu 

contohnya. Buah sirsak berasal dari 

bahasa belanda yaitu Zuurzak yang 

berarti kantung asam¹. Buah sirsak 

mempunyai rasa yang asam manis 

dan tinggi serat. Kandungan kimia 

dari sirsak adalah saponin, flavonoid,  

tanin,   kalsium,   fosfor, hidrat 

arang, vitamin (A, B, dan C), 

fitosterol, ca-oksalat dan alkaloid 

murisine² Masyarakat di Indonesia 

saat ini sedang mencari obat 

tradisional untuk pengobatan. Buah 

sirsak memiliki kandungan vitamin 

dan  antioksidan  yang  bermanfaat 

bagi kesehatan serta dapat digunakan 

sebagai terapi jus buah sirsak. 

Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh The National Cancer Institute 

(NCI) pada tahun 1976 di 20 

laboratorium yang berbeda diketahui 

bahwa   salah   satu   khasiat   buah 

sirsak adalah sebagai obat antitumor 

atau kanker¹ Konsumsi buah-buahan 

yang tinggi trigliserida serta 

kesibukan orang zaman sekarang 

yang sangat padat menyebabkan 

aktifitas olah raga sangat jarang 

dilakukan, sehingga menyebabkan 

kelebihan kalori yang akan 

disimpan sebagai cadangan lemak. 

Sebagian besar lemak dalam 

makanan berbentuk trigliserida³. 

Hipertrigliseirda dapat menyebabkan 

obesitas. Prevalensi dislipidemia 

meningkat sehubungan dengan 

bertambahnya tingkat keparahan  

obesitas  hingga mencapai 76,9%. 

Kadar trigliserida yang tinggi 

merupakan dislipidemia yang  paling  

umum  dengan kombinasi (26,08%) 

ataupun tersendiri (18,6%). 

Trigliserida juga merupakan salah 

satu penyebab tersumbatnya arteri 

karena pengendapan lemak pada 

dinding pembuluh darah
5 

Kadar kolesterol serum dan 

trigliserida yang tinggi dapat 

menyebabkan pembentukan 

arterosklerosis. Kolesterol dan 

trigliserida  di  dalam  darah 

terbungkus di dalam protein 

pengangkut lemak yang disebut 

lipoprotein. Low Density Lipoprotein 

(LDL)  dan  very  low  density 

lipoprotein (VLDL) membawa 

lemak ke sel tubuh, termasuk sel 

endotel arteri, oksidasi kolesterol dan 

trigliserida menyebabkan 

pembentukan radikal bebas yang 

diketahui merusak sel-sel endotel
6
. 

Arterosklerosis atau kekauan 

pembuluh darah arteri adalah suatu 

keadaan dimana terjadi penimbunan 
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lemak bercampur kalsium dan sel 

darah pada dinding pembuluh arteri
7
. 

Data survei dari Badan 

Kesehatan Nasional tahun 2001 

menunjukkan tiga dari 1000 

penduduk Indonesia menderita 

penyakit   jantung   koroner   (PJK), 

pada  tahun  2007  terdapat  sekitar 

400 ribu penderita PJK dan menjadi 

pembunuh nomor satu di dalam 

negeri dengan tingkat kematian 

mencapai 26%
8
. 

Obat-obatan kimia yang 

diberikan dokter memiliki efek 

samping yang tidak baik untuk 

kesehatan. Obat   Aspirin   adalah 

salah satu contohnya. Obat ini 

berfungsi mencegah perlekatan 

keeping-keping darah agar darah 

lancar mengalir. Efek samping yang 

dapat  terjadi  adalah  nyeri  ulu  hati 

dan perdarahan
9

. Oleh karena itu, 

dilakukan penelitian yang bertujuan 

untuk mencari obat alternatif dan 

pencegahan penyakit jantung 

koroner.   Penelitian   ini   bertujuan 

untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh pemberian jus buah sirsak 

(Annona Muricata L.) terhadap kadar 

trigliserida pada tikus putih (Rattus 

Norvegicus)  hiperlipidemia.  

Metode 

Jenis penelitian ini adalah 

eksperimental murni dengan 

menggunakan subyek penelitian 

adalah tikus putih. Percobaan 

dilakukan secara in vivo. Dilakukan 

randomisasi untuk menentukan 

anggota setiap kelompok percobaan. 

Kelompok percobaan terdiri dari 

lima kelompok, yaitu satu kelompok 

control negatif, satu  kelompok 

kontrol positif, dan tiga kelompok 

perlakuan  yang  masing-masing 

terdiri dari lima ekor tikus putih. 

Kelompok kontrol negatif hanya 

mendapat makanan berupa pakan 

standar BR-II dan air selama tiga 

minggu masa percobaan. Kelompok 

kontrol positif pada satu minggu 

pertama mendapat makanan tinggi 

lipid berupa lemak babi 20% dan 

pakan standar BR-II. Kelompok 

perlakuan  pada  satu  minggu 

pertama mendapat makanan tinggi 

lipid berupa lemak babi 20% dan 

pakan standar BR-II.  

Dua minggu selanjutnya hanya 

mendapat pakan standar BR-II dan 

jus buah sirsak. Kelompok perlakuan 

satu mendapat jus  buah  sirsa  

dengan  dosis  0,9 gram. Kelompok 

perlakuan dua mendapat jus buah 

sirsak dengan dosis 1,8 gram. 

Kelompok perlakuan tiga   mendapat   

jus   buah   sirsak dengan dosis 2,7 

gram.  Pengambilan  darah  

dilakukan melalui   vena   orbitalis,   

mata   lalu darah ditampung dalam 

tabung centrifuge. 

 

Hasil 

Rata-rata kadar trigliserida pada tikus 

putih (Rattus norvegicus) 

hiperlipidemia   dapat   dilihat   pada 

tabel dibawah ini : 



130 
 

 

Keterangan : 

K(+) : Kontrol positif 

K(-) : Kontrol negatif 

K(1) : Kelompok perlakuan satu 

K(2): Kelompok perlakuan dua  

K(3: Kelompok perlakuan tiga 

 

 

Kelompok kontrol positif 

adalah kelompok tikus putih 

hiperlipidemia. Terdapat perbedaan 

kadar   trigliserida   yang   bermakna 

pada kelompok kontrol positif 

sebelum dan sesudah perlakuan. 

Rerata kadar trigliserida kelompok 

kontrol positif sebelum pemberian 

pakan hiperlipidemia adalah 178,44 

mg/dl dan rerata sesudah pemberian 

pakan hiperlipidemia adalah 185,89 

mg/dl. Terdapat peningkatan kadar 

trigliserida sebelum dan sesudah 

pemberian pakan hiperlipidemia 

dengan selisih rerata 7,45 mg/dl. 
Kelompok   perlakuan   adalah 

kelompok tikus hiperlipidemia yang 

diberi jus buah sirsak dengan dosis 

sebesar 0,9 gram/200 gram BB, 1,8 

gram/200 gram    BB dan  2,7 

gram/200  gram  BB. Rerata  kadar 

trigliserida kelompok perlakuan 

sebelum pemberian jus buah sirsak 

adalah 176,95 mg/dl, 180,67 mg/dl 

dan 175,76 mg/dl. Rerata kadar 

trigliserida kelompok perlakuan 

sesudah pemberian jus buah sirsak 

adalah 95,08 mg/dl, 84,81 mg/dl dan 

70,23 mg/dl. Data tersebut 

menunjukkan terdapat penurunan 

kadar trigliserida yang bermakna, hal 

ini  terlihat  dari  selisih  rerata kadar 

trigliserida sebelum dan sesudah 

pemberian jus buah sirsak sebesar 

81,87 mg/dl, 95,86 mg/dl dan 105,53 

mg/dl. Kadar trigliserida tikus putih 

hiperlipidemia terjadi penurunan 

setelah pemberian jus buah sirsak 

selama  14  hari  dengan  dosis  jus 

buah sirsak 0,9 gram/200 gram BB 

1,8 gram/200 gram BB. Analisis 

deskriptif dapat diketahui kelompok 

yang memiliki rerata kadar 

trigliserida tertinggi dan terendah 

dapat dilihat pada grafik di bawah 

ini:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar   1.   Grafik   Perbandingan 

Kadar   Trigliserida   Sebelum   dan 

Sesudah Perlakuan 

Kelompok 
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Grafik menunjukkan rata-rata 

kadar trigliserida antara K(-) dengan 

K(+) meningkat signifikan. 

Kelompok perlakuan sebelum 

pemberian jus buah sirsak yang   

mendapat pemberian  pakan   tinggi    

lemak memiliki  rata-rata  kadar  

trigliserida yang  tinggi, sedangkan  

kelompok perlakuan         yang  

mendapat pemberian jus buah sirsak 

memiliki kadar trigliserida yang 

lebih rendah.  

Grafik ini    membuktikan    

bahwa pemberian jus buah sirsak  

dapat menurunkan kadar trigliserida. 

Penelitian mengunakan hewan coba 

tikus putih dibuat hiperlipidemia agar 

kadar trigliserida tikus putih 

mengalami peningkatan secara 

signifikan. Tikus putih dibuat 

hiperlipidemia dengan cara 

pemberian pakan standar BR II 

ditambah dengan minyak babi 20%. 

Hal      ini menunjukkan  bahwa 

konsumsi  minyak  babi  merupakan 

faktor penyebab terjadinya 

hiperlipidemia. Kenaikan kadar 

trigliserida terjadi pada kelompok 

kontrol positif dan kelompok 

perlakuan  yang  diberi  pakan  tinggi 

lemak berupa BR II ditambah minyak 

babi 20%.  

Pada kelompok negatif hanya 

diberi pakan BR II dan tidak diberi 

pakan tinggi lemak sehingga kadar 

trigliserida lebih rendah. 

Perbandingan  kadar  trigliserida 

dapat dilihat pada tabel tiga yakni 

pada kelompok positif (tikus 

hiperlipidemia)       dan kelompok 

perlakuan (pre-test) meningkat 

dibanding dengan kontrol negatif 

(tikus normal). Pemberian pakan 

tinggi  lemak  yang  berupa  minyak 

babi  20%  menyebabkan 

metabolisme dalam pencernaan 

mengalami peningkatan. 

Metabolisme  trigliserida dalam 

tubuh  dibagi  menjadi  dua, jalur 

eksogen dan endogen. Jalur eksogen 

adalah dimana trigliserida dan 

kolesterol yang berasal dari makanan 

dalam usus dikemas sebagai 

kilomikron. Kilomikron ini akan 

diangkut dalam saluran limfe lalu ke 

dalam darah melalui duktus torasikus. 

Di dalam jaringan lemak, trigliserida 

dalam kilomikron mengalami 

hidrolisis oleh lipoprotein lipase  

yang  terdapat  pada permukaan sel 

endotel.  

Hidrolisis mengakibatkan 

terbentuknya asam lemak  dan  

kilomikron  remnant. Asam lemak 

bebas akan menembus endotel  dan  

masuk  ke  dalam jaringan lemak atau 

sel otot untuk diubah menjadi 

trigliserida kembali (cadangan) atau 

oksidasi (energy)
10

. 

Jalur  endogen  adalah dimana 

trigliserida dan kolesterol yang 

disintesis oleh hati diangkut secara 

endogen dalam bentuk VLDL (Very 

Low Density Lipoprotein) kaya 

trigliserida dan mengalami hidrolisis 

oleh lipoprotein lipase yang juga 

menghidrolisis kilomikron menjadi 

partikel lipoprotein yang lebih kecil 

yaitu IDL (Intermediate Density 

Lipoprotein) dan LDL (Low Density 

Lipoprotein)
9
. 

Kenaikan kadar trigliserida 

terjadi karena peningkatan kadar 

lemak dalam darah. Tingginya kadar 

kolesterol   dan   trigliserida dalam 

darah dapat mengakibatkan 

pembentukan endapan pada dinding 

pembuluh darah arteri sehingga 

mengakibatkan penyempitan yang 

diikuti dengan arterosklerosis
11

. Oleh 

karena itu kadar trigliserida dalam 

darah perlu diturunkan. Dalam 

penelitian ini menggunakan jus buah 

sirsak. 

Mekanisme kerja flavonoid 

yang terdapat pada jus buah sirsak 
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untuk   menurunkan   kadar   lemak 

pada  saat  proses  pencernaan 

dengan cara, flavonoid berikatan 

dengan micelle yang berasal dari 

ikatan asam empedu dan lemak. 

Sehingga  ikatan  tersebut  sulit 

diserap oleh usus
12

. Flavonoid 

berperan sebagai senyawa yang dapat 

mereduksi trigliserida dan 

meningkatkan HDL
13

. 

Selain flavonoid buah sirsak 

juga  mengandung  niasin. 

Mekanisme  niasin  dalam 

menurunkan  kolesterol  dan 

trigliserida adalah mempengaruhi 

aktivitas enzim lipoprotein lipase 

sehingga terjadi penurunan produksi 

VLDL di hati. Akibatnya kadar 

kolesterol total, kolesterol-LDL, dan 

trigliserida    menurun    

(Dalimartha,2008). Lipoprotein lipase 

mengalami peningkatan  produksi  

sehingga VLDL mengalami 

penurunan karena VLDL  dipecah  

oleh  lipoprotein lipase. 

Penelitian ini menggunakan 

K(+) untuk mengetahui bahwa 

terdapat peningkatan kadar 

trigliserida yang disebabkan oleh 

pemberian pakan tinggi lipid yaitu 

berupa minbyak babi 20% yang 

mengandung 100 gram lemak 

total/100 gram bahan makanan atau 

lemak babi. Data mengalami 

peningkatan kadar trigliserida dapat 

dilihat  dari  pre-test  (178,44  mg/dl) 

dan post-test (185,89 mg/dl). 

Kelompok K(-) digunakan 

untuk mengetahui apakah terjadi 

peningkatan kadar trigliserida tikus 

putih karena mengkonsumsi pakan 

standar BR-II atau tidak dan untuk 

membandingkan kadar trigliserida 

kelompok K(+), K(-) serta K(1), 

K(2) dan K(3). Data kelompok K(-) 

adalah pre-test (52,79 mg/dl) dan 

post-test (53,64 mg/dl), dari data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada pengaruh pemberian pakan 

standar BR-II dengan kadar 

trigliserida. K(1) adalah kelompok 

perlakuan   yang   diberi   jus   buah 

sirsak dengan dosis 0,9 gram/200 

gram BB, dari data K(1) didapatkan 

hasil rata-rata kadar trigliserida pre- 

test (176,95 mg/dl) dan post-test 

(95,08 mg/dl) dengan selisih 81,87 

mg/dl. K(2) diberi jus buah sirsak 

dengan dosis 1,8 gram/200 gram BB 

didapatkan hasil rata-rata kadar pre- 

test (180,67 mg/dl) dan post-test 

(84,81 mg/dl) dengan selisih 95,86 

mg/dl. K(3) diberi jus buah sirsak 

dengan dosis 2,7 gram/200 gram BB 

didapatkan hasil rata-rata kadar 

trigliserida  pre-test  (175,76  mg/dl) 

dan post-test (70,23 mg/dl) dengan 

selisih 105,53 mg/dl. 

Dari data di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa semakin tinggi 

dosis jus buah sirsak maka semakin 

rendah kadar trigliseridanya, karena 

semakin   banyak   dosis   jus   buah 

sirsak makan seamkin banyak pula 

kandungan yang ada pada jus buah 

sirsak. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kadar trigliserida tikus 

putih setelah pemberian jus buah 

sirsak lebih rendah dibandingkan   

dengan sebelum pemberian jus buah 

sirsak. Jus buah sirsak terbukti dapat 

menurunkan kadar trigliserida tikus 

putih hiperlipidemia. 

Hasil penelitian ini sesuai 

dengan teori dari Dalimartha
14 dan 

Silalahi
15    bahwa  kandungan  yang 

ada pada buah sirsak terutama 

favonoid dan niasin dapat 

menurunkan kadar trigliserida. 

Penelitian ini juga sesuai dengan 

septina
12 yang menggunakan 

seduhan Daun Jati Belanda dapat 

menurunkan kadar trigliserida 

sebesar 21,99% dan sudah sesuai 

dengan hipotesis. 
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Kesimpulan 

Ada   pengaruh   pemberian   jus 

buah sirsak terhadap kadar 

trigliserida tikus putih 

hiperlipidemia. Kadar    trigliserida    

tikus    putih sebelum perlakuan 

adalah 53,64 mg/dl dan sesudah 

perlakuan berturut-turut 95,08 mg/dl, 

84,81 mg/dl dan 70,23 mg/dl. 

Presentase     penurunan     kadar 

trigliserida  berturut-turut  46,27%, 

53,06% dan 60,04%. Besar 

pengaruh jus buah sirsak dengan  

kadar  trigliserida  adalah 79,6%. 

Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut dengan cara mengekstrak 

buah sirsak dan masyarakat  dapat 

menggunakan jus buah sirsak untuk 

menurunkan kadar trigliserida 

dalam darah. 
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