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ABSTRACT
Metabolic syndrome is accumulation of symptoms that induce cardiovascular disease. Cardiovascular disease
is the first cause of death and has a high prevalence in the world. According to the study in Finlandia, people
with metabolic syndrome will have 3,5 higher risk of cardiovascular disease. In metabolic syndrome the level of
triglyceride will increase because of atherogenic diet, less of physical activity, and alcohol consumption. Honey
is a sweet liquid that is produced by the bee from nectar and contains antioxidant. Objective : This experiment
study the effect of honey for total cholesterol and triglyceride in Wistar male white rat (Rattus norvegicus L)
induced by tuak. Method : this was true experimental study with pretest-posttest with control group design.
Result : Based on data in hypothesis test from Wilcoxon test and Mann-Whitney test, there were an effect of
honey in mean of total cholesterol level and triglyceride that was showed by reduction of total cholesterol level
and triglyceride with p<0,05.. Conclusion : there were an effect of honey in total cholesterol level and
triglyceride from Wistar male white rat (Rattus norvegicus L) induced with tuak.
Keywords : Honey, Tuak, Total Cholesterol, Triglyceride
PENDAHULUAN
Sindroma metabolik merupakan kumpulan gejala yang menyebabkan penyakit kardiovaskuler.1
Penyakit kardiovaskuler memiliki angka kejadian yang cukup tinggi dan paling banyak menyebabkan
kematian di dunia.2 Pada penelitian di Finlandia, risiko penyakit
kardiovaskuler meningkat 3,5 kali
1
lipat dengan adanya sindroma metabolik. Kematian akibat penyakit kardiovaskuler tiga kali lebih
banyak dibanding kanker.3 Pada kondisi sindroma metabolik terjadi peningkatan kadar trigliserida karena
terjadi peningkatan diet aterogenik, kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi alkohol.4
Salah satu gejala pada sindroma metabolik adalah dislipidemia. Dislipidemia merupakan kondisi
abnormalitas profil lipid dalam darah seperti peningkatan kolesterol total, trigliserida, LDL (Low Density
Lipoprotein) dan penurunan kolesterol HDL (High Density Lipoprotein). Terdapat 51,9% pria dan 40,8%
wanita di Beijing memiliki konsentrasi lipid serum yang abnormal. 5 Kadar lipid non HDL yang meningkat
menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau aterosklerosis. 6 Pengendalian kadar kolesterol total dan
trigliserida darah dalam tubuh sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyakit kardiovaskuler yang
disebabkan oleh sindroma metabolik.
Peningkatkan kadar kolesterol total dan trigliserida dapat dipicu oleh konsumsi alkohol yang
berlebihan.7 Alkohol sangat berpengaruh terhadap makhluk hidup, terutama karena peranannya sebagai
pelarut lipida. Kemampuannya melarutkan lipida yang terdapat dalam membran sel memungkinkannya
dengan cepat masuk ke dalam sel-sel dan menghancurkan struktur sel tersebut. 8 Pemberian alkohol akut
maupun kronis pada tikus atau mencit dapat meningkatkan kadar AST (aspartate transaminase) dan ALT
(alanin aminotransferase) serta dapat menimbulkan degenerasi sel-sel hati.9 Oleh karena itu, alkohol dianggap
toksik atau racun, sama halnya dengan alkohol yang terkandung dalam tuak. 8
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Secara umum tuak dikenal oleh masyarakat di Indonesia adalah jenis minuman yang disebut
arak. Tuak merupakan minuman beralkohol yang bahan dasarnya nira aren (Arenga pinnata)
mengandung alkohol dengan kadar 4%. Adapun alkohol yang terkandung dalam minuman keras adalah
etanol (CH3CH2-OH) yang diperoleh dari proses fermentasi.10
Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor.151/A/SK/V/81 bahwa minuman atau obat tradisional
yang tergolong dalam minuman keras jika mengandung alkohol >1%. Keadaan yang merugikan pada
pengkonsumsi alkohol diakibatkan oleh alkohol itu sendiri ataupun hasil metabolismenya. 11 Metabolisme
etanol di dalam sel hati dapat menyebabkan peningkatan produksi radikal bebas dengan berbagai
mekanisme sehingga terjadi stress oksidatif yang akan merusak jaringan hati. Reaksi antara etanol dengan
H2O2dan radikal reaktif spesies yang lain akan menghasilkan radikal hidroksietil yang merupakan oksidan
kuat. Radikal hidroksietil dapat mengoksidasi lipid dan protein sel hepar sehingga terjadi kerusakan
jaringan hepar dan berpengaruh pada pembentukan lipoprotein.12
Penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 menemukan bahwa terdapat peningkatan kadar AST dan
ALT dalam darah tikus jantan yang diinduksi tuak. Namun, setelah dilakukan pemberian madu terhadap tikus
yang sebelumnya telah diinduksi tuak, terjadi penurunan kadar AST dan ALT pada darah tikus tersebut. 13
Mengonsumsi minuman beralkohol secara berkepanjangan dapat menimbulkan berbagai masalah
yang terkait dengan masalah kesehatan, salah satunya adalah gangguan fungsi hati seperti penyakit hati
alkoholik (alcoholic liver disease). Penyakit hati alkoholik (PHA) adalah gangguan fungsi hati yang diakibatkan
oleh konsumsi alkohol dalam waktu yang lama dengan jumlah tertentu. Penyakit hati alkoholik terbagi atas
perlemakan hati (fatty liver), hepatitis alkoholik (alcoholic hepatitis) dansirosis (cirrhosis). Perlemakan hati
biasa ditemukan pada>90% peminum alkohol rekuren dan berat. Dari sebagian peminum alkohol berat
tersebut, sekitar 10-30% akan berkembang menjadi penderita hepatitis alkoholik, dan akan terus berkembang
menjadi sirosis bila tidak ada intervensi.Prognosis dari PHA berat buruk, dimana angka mortalitas penderita
sirosis dalam 4 tahun hampir mencapai 60%.14,15
Dalam Islam disebutkan bahwa madu dapat digunakan sebagai penyembuh berbagai macam
penyakit. Al Quran dan Hadits dengan jelas mengungkapkan tentang hal tersebut. Seperti yang telah
disebutkan dalam surat An-Nahl: 68-69 dan Al-Hadits, yang merekomendasikan madu sebagai penyembuh
berbagai macam penyakit.16
Madu merupakan cairan manis yang dihasilkan oleh lebah berasal dari berbagai sumber nektar.
Nektar adalah semacam cairan yang dihasilkan oleh kelenjar nectar tumbuhan, kaya akan berbagai bentuk
karbohidrat (3-87%), seperti sukrosa, fruktosa dan glukosa, mengandung sedikit senyawa-senyawa
pengandung nitrogen, seperti asam-asam amino, amida-amida, asam-asam organik, vitamin- vitamin,
senyawa aromatik dan juga mineral-mineral.17 Madu juga merupakan produk lebah yang memiliki nilai
ekonomi tinggi dan paling banyak ditemukan di pasaran. Manfaat madu diantaranya untuk pengobatan,
pemeliharaan kesehatan, bahan pengawet alami, serta bahan pemanis makanan dan minuman. Madu telah
terbukti dapat digunakan sebagai obat luka bakar dan antioksidan. Secara spesifik madu dapat digunakan
untuk mencegah kerusakan hepar akibat obstruksi duktus biliaris komunis maupun akibat kista sistiserkus
dalam hati. Madu diketahui memiliki kandungan asam organik, mineral, vitamin, serta kaya akan zat-zat aktif
yang berperan sebagai antioksidan yang dapat melindungi hepar dari kerusakan. Berbagai penelitian juga
menegaskan bahwa antioksidasi phenolic yang ada dalam madu sangat efektif sehingga dapat menambah
ketahanan tubuh untuk melawan stres oksidatif. 18,19 Madu yang digunakan peneliti yaitu madu sumbawa yang
berwarna coklat pekat dan lembut.
Penulis memilih tuak untuk diinduksi pada tikus putih (Rattus NorvegicusL.) jantan galur wistar karena
tuak banyak dikonsumsi masyarakat dan banyak diperjualkan dengan bebas. Berdasarkan hal tersebut maka
penulis ingin membuktikan pengaruh pemberian madu terhadap kadar kolesterol total dan trigliserida tikus
yang diinduksi tuak.
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METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Penelitian menggunakan metode True Experiment dengan rancangan “pretest-posttest with
control group design” untuk mengetahui pengaruh pemberian madu terhadap kadar kolesterol total dan
trigliserida tikus putih jantan galur wistar (Rattus Norvegicus L.) yang diinduksi tuak.
Analisis Data
Data dianilisis menggunakan perangkat komputer dengan program statistik yang berguna untuk
mengolah dan menganalisis penelitian. Data akan dianalisis dengan menggunakan program komputer SPSS
(Statistic package for science).
Data disajikan dalam tabel distribusi, data yang didapat dari setiap parameter (variabel) pengalaman
dicatat dan disusun ke dalam bentuk tabel. Dari data yang didapat dilakukan uji Test Normalitas dengan Uji
Saphiro-Wilk setelah mendapatkan hasil yang normal maka dilanjutkan dengan menggunakan Uji
nonparametric yaitu uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney dengan P<0,05. Jika hasil nilai uji P<0,05 maka
terdapat pengaruh pemberian madu terhadap kadar kolesterol total dan trigliserida tikus jantan (Rattus
norvegicus L.) galur wistar yang telah diinduksi tuak.
HASIL PENELITIAN
Penelitian ini mendapat persetujuan etik penelitian kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas
Sumatera Utara No.39/KEPK/FKUMSU/2017 (Lampiran 4) untuk menggunakan hewan sebagai subjek
penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan metode “pretest-posttest with control
group design”. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan tingkat perbaikan antara kelompok kontrol
dengan kelompok eksperimen.
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 32 ekor tikus putih (Rattus norvegicus L.) jantan galur
wistar dan dibagi menjadi 2 kelompok, yang masing-masing terdiri dari 16 ekor tikus yaitu kelompok kontrol
dan perlakuan. Pada penelitian ini tikus putih (Rattus norvegicus L.) jantan galur wistar diadaptasi selama satu
minggu, berikutnya tikus diinduksi tuak selama 14 hari, setelah itu pada hari ke 15 dilakukan pemeriksaan
kadar kolesterol total dan trigliserida, dilanjutkan pemberian madu selama 14 hari. Kemudian dilakukan
pemeriksaan kadar kolesterol total dan trigliserida pada hari ke 30.
Pemeriksaan kadar kolesterol total dan trigliserida dilakukan sebanyak dua kali yaitu setelah
pemberian tuak dan setelah pemberian madu. Kemudian hasil dari penelitian tersebut didapati hasil
pemeriksaan kadar kolesterol total dan trigliserida
Tabel 4.1 Hasil pemeriksaan kadar kolesterol total sebelum dan sesudah pemberian madu
Sampel
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15

Pre Madu (mg/dl)
44,74
52,88
68,72
54,30
33,22
58,29
57,63
58,13
71,95
59,77
56,11
48,46
59,44
36,49
66,98

Post Madu (mg/dl)
51,46
57,62
34,45
44,99
13,20
34,60
31,26
32,83
48,59
47,44
25,78
46,97
41,34
52,56
40,76
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56,43
32,94
60,48
68,32
72,24
55,39
56,05
46,27
40,54
73,04
70,86
70,09
35,95
31,41
71,18
42,72
37,75

106,2
47,96
45,41
34,13
44,94
16,23
25,94
38,67
42,17
49,01
43,53
43,11
32,67
10,44
27,04
32,41
11,90

Tabel 4.2 Hasil pemeriksaan kadar trigliserida sebelum dan sesudah pemberian madu
Sampel
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11

Pre Madu (mg/dl)
235,10
96,46
134,10
146,20
48,83
149,20
44,93
60,52
51,93
74,04
112,30
211,00
52,46
69,98
199,60
70,22
92,96
92,17
45,17
64,73
58,53
82,86
45,73
177,70
103,80
67,36
87,24

Post Madu (mg/dl)
60,97
71,02
33,30
74,47
56,54
34,72
5,55
39,22
53,99
35,32
32,32
41,77
45,29
42,89
36,07
29,40
12,75
65,99
25,57
71,69
55,19
54,22
85,64
134,90
160,10
100,40
77,32
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P12
83,90
78,89
P13
48,11
38,20
P14
54,87
51,07
P15
16,30
45,59
P16
137,50
48,22
Berdasarkan data hasil pemeriksaan kolesterol total dan trigliserida tikus tersebut, dilakukan uji
normalitas Shapiro-Wilk, didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 4.3 Hasil uji normalitas kolesterol total dan trigliserida sebelum dan sesudah madu
Sampel
Kontrol

Kolesterol Total

Pre
Post
Pre
Post
Pre

Perlakuan
Kontrol
Trigliserida

Normalitas

16

0,326

16
16

Post
Pre
Post

Perlakuan

N

16

0,06
0,036
0,075
0,029
0,567
0,002
0,530

Data hasil uji normalitas tersebut menunjukkan beberapa perbedaan, diantaranya, pada uji normalitas
kolesterol total kelompok kontrol, didapati hasil pre p > 0,05 yang artinya data berdistribusi normal. Sedangkan
pada post, p < 0,05 yang artinya data tidak berdistribusi normal. Pada uji normalitas kolesterol total kelompok
perlakuan, didapati hasil pre, p < 0,05 yang artinya data tidak berdistribusi normal. Sedangkan pada post, p >
0,05 maka data berdistribusi normal. Uji normalitas pada variabel trigliserida kelompok kontrol menunjukkan
hasil pre, p < 0,05, artinya data tidak berdistribusi normal. Sedangkan pada post, p > 0,05 yang artinya data
berdistribusi normal. Selanjutnya, pada uji normalitas trigliserida kelompok perlakuan menunjukkan hasil pre, p
< 0,05, yang artinya data tidak berdistribusi normal. Sedangkan pada post, p > 0,05 yang artinya data
berdistribusi normal. Data hasil analisis terlampir (Lampiran 5).
Data yang tidak berdistribusi normal tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan uji T-test
dependent dan T-test independent, maka analisis data dilanjutkan dengan menggunakan uji nonparametric
yaitu uji Wilcoxon dan Mann-Whitney.
Analisa Data
Setelah dilakukan uji Wilcoxon dan Mann-Whitney, didapat:
Tabel 4.2 Hasil uji Wilcoxon dan Mann-Whitney kolesterol total kelompok kontrol dan perlakuan
Kelompok
Kolesterol Total
kelompok kontrol Pre dan
Post
Kolesterol Total
kelompok perlakuan Pre
dan Post
Selisih Koleseterol total
Perlakuan VS Kontrol

Sig.

P

Kemaknaan

0,034

<0,05

Signifikan

0,001

<0,05

Signifikan

0,033

<0,05

Signifikan
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Dari tabel di atas, didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kolesterol total
kelompok kontrol sebelum pemeberiann madu dengan kelompok kontrol sesudah pemberian madu. Selain itu,
terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok perlakuan sebelum pemberian madu dengan kelompok
perlakuan sesudah pemberian madu. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian madu terhadap
kadar kolesterol total tikus. Perbedaan yang signifikan ini juga terlihat antara kelompok perlakuan sesudah
pemberian madu dengan kelompok kontrol sesudah pemberian madu. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh
pemberian madu pada kelompok perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol tanpa pemberian madu.
(Lampiran 6)

Kadar Kolesterol Total
55.22
44.38

54.08
28.45

Kontrol

Perlakuan

Pre Test

55.22

54.08

Post Test

44.38

28.45

60
40
20
0

Pre Test

Post Test

Gambar 4.1 Rata-rata kadar kolesterol total
Pada grafik diatas, didapati rata-rata kadar kolesterol total kelompok kontrol pada tahap pretest
adalah 55,22 mg/dl, sementara rata-rata kadar kolesterol total pada tahap posttest adalah 44,38 mg/dl.
Diketahui secara rata-rata terdapat penurunan kadar kolesterol total. Pada kelompok perlakuan didapati ratarata kadar kolesterol total pada tahap pretest adalah 54,08 mg/dl, sementara rata-rata kadar kolesterol total
pada tahap posttest adalah 28,45 mg/dl. Hasil nilai rata-rata grafik diatas menunjukkan terdapat penurunan
kadar kolesterol total yang lebih besar pada kelompok perlakuan daripada kelompok kontrol setelah proses
induksi madu.
Tabel 4.3 Hasil uji Wilcoxon dan Mann-Whitney trigliserida kelompok kontrol dan perlakuan
Kelompok
Sig.
P
Kemaknaan
Trigliserida kelompok
kontrol Pre dan Post
0,034
<0,05
Signifikan
Trigliserida kelompok
perlakuan Pre dan Post
0,010
<0,05
Signifikan
Selisih Trigliserida
Perlakuan VS Kontrol
0,228
>0,05
Tidak signifikan
Dari tabel di atas, didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara trigliserida
kelompok kontrol sebelum pemeberiann madu dengan kelompok kontrol sesudah pemberian madu. Selain itu,
terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok perlakuan sebelum pemberian madu dengan kelompok
perlakuan sesudah pemberian madu. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian madu terhadap
kadar trigliserida tikus. Namun, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara trigliserida kelompok
perlakuan sesudah pemberian madu dengan kelompok kontrol sesudah pemberian madu. Hal ini
menunjukkan tidak terdapat pengaruh pemberian madu pada kelompok perlakuan dibandingkan dengan
kelompok kontrol tanpa pemberian madu. (Lampiran 7)
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Kadar Trigliserida
46.39
17.11

62.76
24.03

Kontrol

Perlakuan

Pre Test

46.39

62.76

Post Test

17.11

24.03

100
50
0

Gambar 4.2

Pre Test
Post Test

Rata-rata kadar trigliserida

Pada grafik diatas, didapati rata-rata kadar trigliserida pada tahap pretest adalah 46,39 mg/dl,
sementara rata-rata kadar trigliserida pada tahap posttest adalah 17,11 mg/dl. Diketahui secara rata-rata
terdapat penurunan kadar trigliserida. Pada kelompok perlakuan didapati rata-rata kadar trigliserida pada
tahap pretest adalah 62,76 mg/dl, sementara rata-rata kadar trigliserida pada tahap posttest adalah 24,03 g/dl.
Hasil nilai rata-rata grafik diatas menunjukkan terdapat penurunan kadar trigliserida yang lebih besar pada
kelompok perlakuan daripada kelompok kontrol setelah proses induksi madu.
PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemberian tuak dapat memicu kerusakan fungsi
hepar, sehingga mempengaruhi metabolisme lipid. Hal ini dikarenakan tuak Metabolisme etanol di dalam sel
hati dapat menyebabkan peningkatan produksi radikal bebas dengan berbagai mekanisme sehingga terjadi
stress oksidatif yang akan merusak jaringan hati. Reaksiantara etanol dengan H2O2 dan radikal reaktif
spesies yang lain akan menghasilkan radikal hidroksietil yang merupakan oksidan kuat. Radikal hidroksietil
dapat mengoksidasi lipid dan protein sel hepar sehingga terjadi kerusakan jaringan hepar. 46 Sumber
radikal bebas adalah xianthin oxidase dan nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) sebab
penghambatan enzim tersebut dapat menurunkan produksi radikal bebas pada tikus yang diberikan
etanol.47 Peningkatan radikal bebas akibat pemberian alkohol juga terjadi melalui mekanisme induksi
enzim, dimana alkohol akan menginduksi sitokrom P-450 sehingga enzim tersebut meningkat. Enzim
sitokrom P-450 dapat meningkatkan radikal bebas secara langsung dengan membentuk radikal
superoksid maupun secara tidak langsung melalui NADPH.48
Penelitian yang dilakukan oleh Cavalini dkk juga menyebutkan bahwa konsumsi alkohol yang
berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol total dan trigliserida. Hal ini dikarenakan akibat peningkatan
sintesis apo A-1 dan perubahan pada aktivitas protein pemindah ester kolesterol. 26 Hal ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menunjukkan adanya peningkatan kadar kolesterol total dan
trigliserida pada kelompok kontrol dan perlakuan tahap pretest (induksi tuak) dari nilai normal kolesterol total
dan trigliserida pada tikus.
Pada kelompok kontrol tahap posttest terjadi penurunan rerata kadar kolesterol total dari 55,22
menjadi 44,38. Begitu juga dengan kadar trigliserida yang mengalami penurunan rerata dari 46,39 menjadi
17,11. Hal ini dapat terjadi karena penghentian induksi tuak, sehingga sel heaptosit mengalami regenersi
dengan sendirinya. Sedangkan pada kelompok perlakuan tahap posttest juga terjadi penurunan kadar
kolesterol total yang lebih besar dari kelompok kontrol dengan rerata 54,08 menjadi 28,45. Juga pada
kelompok perlakuan tahap posttest, kadar trigliserida mengalami penurunan yang lebih besar daripada
kelompok kontrol dengan rerata 62,76 menjadi 24,03. Hal ini sesuai dengan penelitian bahwa madu
mengandung senyawa antioksidan yang dapat menghambat proses oksidasi lipid. terhambatnya proses
oksidasi lipid menyebabkan terhambatnya proses pembentukan asetil co-A yang berperan dalam biosintesis
trigliserida, sehingga kadar trigliserida dalam serum menurun. 49
Selain itu, juga terdapat perbedaan yang bermakna antara selisih kolesterol total kelompok perlakuan
tahap posttest dengan kelompok kontrol tahap posttest, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
pemberian madu terhadap kadar kolesterol total tikus. Namun, tidak ditemukan adanya perbedaan yang
bermakna antara selisih trigliserida kelompok perlakuan tahap posttest dengan kelompok kontrol tahap
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posttest. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh pemberian madu terhadap kadar trigliserida
tikus.
KESIMPULAN
Berdasarkan peneliian yang telah dilakukan pada tikus putih (Rattus norvegicus L.) jantan galur wistar yang
diinduksi tuak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kadar kolesterol total dan trigliserida tikus putih (Rattus Norvegicus L.) jantan galur wistar yang
diinduksi tuak adalah dijumpainya kenaikan rata-rata pada kadar kolesterol total dan trigliserida.
2. Kadar kolesterol total dan trigliserida tikus putih (Rattus Norvegicus L.) jantan galur wistar yang
diinduksi madu setelah diinduksi tuak adaah dijumpainya penurunan rata-rata kadar kolesterol total
dan trigliserida.
SARAN
1. Untuk penelitian selanjutnya sebaikknya menggunakan waktu penelitian lebih dari 14 hari, untuk
masing masing induksi tuak dan madu.
2. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan awal untuk kadar kolesterol total dan trigliserida.
3. Sebaiknya dilakukan pengecekan kadar kolesterol dan trigliserida dari pakan tikus.
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