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BAB VI 

PEMBAHASAN 

6.1.  Kadar Trigliserida dan Kolesterol VLDL 

Kadar trigliserida dan kolesterol VLDL pada kelompok kontrol 

pertama yaitu kelompok yang tidak diberikan diet tinggi fruktosa dan air 

seduh teh hitam berbeda secara bermakna dengan kelompok kontrol kedua 

yang diberikan diet tinggi fruktosa dan tanpa air seduh teh hitam. Hal ini 

dapat menunjukkan bahwa pemberian diet tinggi fruktosa yang dilakukan 

penelitian ini dapat meningkatkan kadar trigliserida dan kolesterol VLDL. 

Pada penelitian ini pakan yang diberikan tiap hari adalah  20 gram per ekor. 

Rata-rata asupan pakan pada K1, K2, P1, P2, dan P3 masing-masing adalah 

18,29 gram; 17,74 gram; 18,10 gram; 18,17 gram; dan 18,02 gram. 

Berdasarkan data tersebut, rata-rata asupan pakan tertinggi pada kelompok 

K1, yaitu 18,29 gram dan terendah pada kelompok K2, yaitu 17,74 gram. 

Selain pakan, tikus juga diberikan air minum sebanyak 100 ml perhari, 

dengan rata-rata minum yang diberikan pada K1, K2, P1, P2, dan P3 

masing-masing adalah 36,42 ml; 63,26 ml; 65,05 ml; 52,80 ml; dan 48,43 

ml. Rata-rata asupan minum tertinggi adalah 65,05 ml pada kelompok P1, 

sedangkan terendah pada kelompok K1, yaitu 36,42 ml. 

Kandungan energi pakan yang diberikan diperkirakan adalah 318 

kkal/100 gram. Rata-rata asupan energi terendah terdapat pada kelompok 

K1, yaitu 58,22 kkal perhari, dan tertinggi pada kelompok P1, yaitu 83,62 
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kkal perhari. Rendahnya asupan energi pada kelompok K1 karena hanya 

bersumber dari pakan yang diberikan, sedangkan pada kelompok yang lain, 

selain pakan sumber energi juga didapat dari fruktosa yang ditambahkan 

dalam air minum yang diberikan. Rerata sumbangan fruktosa terhadap 

asupan energi adalah sangat tinggi, yaitu 28,48 %.
44

 Pada sesama kelompok 

kontrol, kelompok K1 dan K2 secara statistik juga menunjukkan perbedaan 

kadar trigliserida dan kolesterol VLDL. Artinya, pemberian fruktosa 

memang meningkatkan kadar trigliserida dan kolesterol VLDL pada tikus. 

Peningkatan kadar trigliserida setelah pemberian diet tinggi fruktosa sejalan 

dengan penelitian pada tikus wistar yang diberikan diet fruktosa 60% 

selama 4-8 minggu yang menunjukkan terdapat peningkatan kadar 

trigliserida bila dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak 

mendapatkan diet tinggi fruktosa.
45 Pemberian 25% fruktosa dari energi 

selama 10 minggu juga menyebabkan peningkatan 141% kadar trigliserida 

pada wanita obesitas dan overweight.
46

Kadar trigliserida dan kolesterol VLDL berbeda pada kelompok K1 

dengan K2, P1, P2, dan P3, namun kadar trigliserida dan kolesterol VLDL 

tidak menunjukkan perbedaan pada kelompok yang mendapat diet tinggi 

fruktosa dan air seduh teh hitam dengan dosis masing-masing 0,45 ml, 0,9 

ml, dan 1,35 ml. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pemberian 750 ml 

teh hitam selama 4 minggu kepada 14 subjek sehat tidak menunjukkan 

perbedaan signifikan antara subjek yang diberi teh hitam dengan kontrol.
40
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Hasil analisis statistik menunjukkan ada perbedaan pemberian teh 

hitam terhadap kadar trigliserida dan kolesterol VLDL antar kelompok, 

namun perbedaan hanya terdapat pada kelompok K1 dengan K2, P1, P2, 

dan P3. Kelompok P1 tidak menunjukkan perbedaan kadar trigliserida dan 

kolesterol VLDL dengan kelompok P2, dan P3.  Kadar trigliserida pada 

kelompok yang mendapatkan air seduh teh hitam dapat dikatakan lebih 

tinggi bila dibandingkan dengan kelompok kontrol yang mendapatkan diet 

tinggi fruktosa tanpa diberi air seduh teh hitam. Kadar trigliserida tertinggi 

terdapat pada kelompok P2 yang mendapatkan air seduh teh hitam 0,9 ml, 

yaitu dengan rata-rata 122,55 ml. 

Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab hal tersebut 

adalah adanya komponen yang terkandung dalam teh hitam seperti kafein 

dan sifat pro-oksidan polifenol teh. Teh selain mengandung katekin, juga 

mengandung kafein (methylxanthine). Kafein tersebut merupakan senyawa 

kimia alkaloid yang alami terkandung pada 60 jenis tanaman terutama teh 

(1-4,8%), kopi (1-1,5%), biji kola (2,7-3,6%).
47

 Kafein pada teh tersebut 

memiliki sifat yang sama dengan kafein pada kopi.
47,48

 Jumlah kafein pada 

teh, salah satunya dipengaruhi oleh jumlah bubuk tehnya dan lamanya 

waktu penyeduhan. Bubuk teh yang semakin banyak, maka jumlah kafein 

meningkat dan proses penyelupan teh yang semakin lama juga dapat 

meningkatkan jumlah kafein. Proses penyelupan teh selama 4-8 menit 

menyebabkan daun teh sudah tidak lagi mengandung komposisi yang 

berarti, bahkan justru meningkatkan kafeinnya.
49

 Secangkir teh hitam seduh 
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mengandung kafein 45 mg.
20

 Semakin banyak teh yang diminum semakin 

banyak pula kafein yang dikonsumsi. Salah satu efek negatif mengkonsumsi 

teh dalam jumlah berlebih adalah karena kadar kafeinnya.
50 Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi kafein pada orang sehat dan 

non diabetes menghasilkan peningkatan resistensi insulin akut.
51

 Penurunan 

sensitivitas insulin ini dapat menjadi tanda tingginya kadar trigliserida dan 

kolesterol VLDL. Penurunan sensitivitas insulin tersebut dapat disebabkan 

karena tingginya kadar epinefrin plasma dan FFAs. Kafein merangsang 

produksi FFAs, baik sebagai akibat dari lipolisis yang dimediasi epinefrin 

atau dengan menghambat adenosin sehingga menekan terjadinya lipolisis. 

Plasma FFAs dapat menurunkan pengambilan glukosa hati dan perifer serta 

berkorelasi negatif dengan sensitivitas insulin.
52

 

Kafein adalah antagonis reseptor adenosin yang kuat. Adenosin 

merupakan nukleosida endogen yang mempengaruhi pengikatan dan sinyal 

insulin serta translokasi transpor glukosa. Antagonis reseptor adenosin dapat 

menghambat serapan glukosa otot dan insulin. Kafein dapat menghambat 

adenosin mengikat reseptor tersebut. Antagonisme kompetitif reseptor 

adenosin meningkatkan aktivitas simpatik dan menstimulasi pelepasan 

neurotransmiter, yaitu epinefrin. Epinefrin merangsang sistem saraf pusat 

dan menghambat pelepasan insulin.
 53 

Proses penyelupan teh pada penelitian ini dilakukan selama 5 menit 

pada air mendidih. Hal ini sesuai standar SNI 01-3753-1995 tentang teh 

hitam celup. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar kafein 
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dari bubuk teh merek yang sama pada penelitian ini, dengan berat 1 gram, 2 

gram, dan 3 gram serta waktu penyeduhan selama 2 menit, 4 menit, dan 6 

menit menunjukkan kadar kafein tertinggi terdapat pada bubuk teh 1 gram, 2 

gram, dan 3 gram yang diseduh selama 6 menit.
54

 Kemungkinan, proses 

penyelupan teh selama 5 menit pada penelitian ini dapat menyebabkan 

jumlah kafein meningkat.  

Polifenol pada teh selain mempunyai fungsi sebagai anti oksidan, 

ternyata juga bisa bertindak sebagai pro-oksidan. Polifenol teh hitam 

theaflavin 2,3-digallate dan theaflavin 3’-gallate dapat bertindak sebagai 

pro-oksidan dan menimbulkan stres oksidatif. Selain itu aktivitas pro-

oksidan theaflavin lebih besar dibandingkan katekin teh.
55

 Beberapa 

penelitian melaporkan bahwa Epigallocatechin gallate polifenol utama pada 

teh teh hitam dapat bersifat sitotoksik dan pro-oksidan yang dapat 

menyebabkan sitotoksitas akut pada sel hati.
56 EGCG bertindak sebagai 

anti-oksidan tetapi dalam sel-sel hepatoma. EGCG memiliki aktivitas 

sebagai antioksidan dan pro-oksidan karena kemampuannya untuk auto-

oksidasi dan bertindak sebagai donor hidrogen. EGCG dapat menjadi pro-

oksidan baik secara in vitro maupun in vivo karena dapat menyebabkan 

terbentuknya hidrogen peroksida (H2O2),  radikal hidroksil  (-OH) dan anion 

superoksida (O2
-).58 

Pemberian EGCG (5-100 µM) dapat menurunkan viabilitas sel beta 

pankreas, menyebabkan peningkatan apoptosis sel, dan meningkatkan 

produksi H2O2, mereduksi besi (III) menjadi besi (II) yang merupakan 
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radikal yang beracun yang pada gilirannya menyebabkan kerusakan 

oksidatif sel. EGCG berperan sebagai pro-oksidan terutama pada sel-sel beta 

pankreas karena EGCG tidak mengeliminasi H2O2 eksogen, melainkan 

bersinergi dengan H2O2 sehingga meningkatkan kerusakan oksidatif pada sel 

beta pankreas. Oleh karena itu, kemungkinan terdapat satu atau lebih 

katekin dapat berperan merusak sel beta pankreas ketika dikonsumsi dalam 

dosis berlebih.
59 

Berdasarkan alasan tersebut, walaupun asupan teh hitam 

dengan dosis lebih rendah menginduksi aktivitas insulin serta menurunkan 

glukosa yang dalam artian terdapat hubungannya juga dengan peningkatan 

kadar trigliserida dan kolesterol VLDL, tetapi asupan dalam dosis yang 

lebih besar dapat menunjukan efek berlawanan pada tikus dalam penelitian 

ini. 

 

6.2.  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya 

melakukan pencelupan teh selama 5 menit saja. Penelitian ini tidak membuat 

perbedaan waktu bertingkat. 

 

 

 


