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 Seringnya mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi lemak dan 

kolesterol memicu tingginya kadar kolesterol dalam darah dan menjadi penyebab 

sekitar sepertiga dari semua penyakit kardiovaskuler dalam darah.1 Tingginya 

kadar kolesterol dalam darah yang disebut hiperkolestrolemia adalah suatu 

keadaan patologis yang diakibatkan oleh kelainan metabolisme kolesterol dalam 

darah yang kadarnya melebihi batas normal.2 Semakin sering mengonsumsi tinggi 

lemak dalam menu makanan sehari-hari semakin meningkat kadar kolesterol 

dalam darah. 

Proporsi nasional penduduk dengan konsumsi makanan berlemak, 

berkolesterol dan makan makanan gorengan lebih dari 1 kali per hari sebanyak 

40,7%, dan provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi tertinggi di atas rerata 

nasional mencapai 60,3%.5,6 Perkiraan pada tahun 2030 kematian akibat penyakit 

kardiovaskuler terutama seperti penyakit jantung koroner dan stroke akan 

meningkat mencapai 23,3 juta jiwa.7,8  

Makanan tinggi lemak dan tinggi kolesterol yang menyebabkan  

peningkatan kadar kolesterol juga menyebabkan kenaikan radikal bebas, radikal 

bebas adalah spesies molekuler yang sangat reaktif. Radikal yang paling merusak 

dalam sistem biologis  adalah radikal oksigen atau disebut juga Reactive Oxygen 

Species (ROS) yang dapat menyebabkan kerusakan asam nukleat, protein, dan 

lipid di membran sel dan lipoprotein plasma yang menyebabkan pembentukan 

peroksida lipid.10 Produk akhir dari peroksida lipid yang sangat aktif adalah 



Malondialdehide (MDA).11 Radikal bebas dapat menyebabkan kanker, 

aterosklerosis, dan penyakit arteri koroner.12 

Kesibukan kerja membuat seseorang tidak punya waktu untuk 

melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Ketidakseimbangan asupan energi dari 

konsumsi zat gizi dengan pengeluaran energi aktivitas fisik berperan terhadap 

timbunan lemak dalam jaringan tubuh.15 Aktivitas fisik yang rendah atau tidak 

berolahraga secara rutin dan teratur  akan menyebabkan meningkatnya timbunan 

lemak.16 Intervensi aktivitas fisik dengan olahraga teratur sangat berkontribusi 

dalam mengurangi timbunan lemak dalam tubuh.15  

Sebuah studi menunjukkan bahwa komponen gizi pada tanaman seperti 

daun dan buah dapat menurunkan kadar kolesterol, terutama daun atau buah  yang 

banyak mengandung konsentrasi serat tinggi, antioksidan seperti flavonoid, 

karotenoid, vitamin dan mineral sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan 

stres oksidatif.15,21 Saat ini banyak sekali produk pangan yang kaya akan 

antioksidan beredar di pasaran, salah satunya adalah buah naga merah. 

Buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) merupakan salah satu tanaman 

yang dijadikan sebagai sumber antioksidan. Buah naga diyakini dapat 

menurunkan kadar kolesterol, penyeimbang kadar gula darah, mencegah kanker 

usus, menguatkan fungsi ginjal dan tulang, menguatkan daya kerja otak, 

meningkatkan ketajaman mata serta sebagai bahan kosmetik.23 Buah naga 

mengandung senyawa kimia vitamin C, vitamin E, vitamin A, flavonoid dan 

senyawa polifenol yang dapat berfungsi sebagai antioksidan dalam menangkap 

radikal bebas.24 



Penelitian pemberian ekstrak buah naga merah dengan dosis 500 mg/kg 

berat badan secara signifikan mampu menurunkan penanda oksidatif stress.26 

Buah naga merah juga dapat menurunkan kadar MDA-TBAR hati tikus yang 

hiperkolesterolemia.15,22 Pemberian ekstrak buah naga merah pada tikus 

hiperkolesterolemi dengan dosis 13 mg/kgBB secara signifikans mampu 

menurunkan kadar kolesterol total tikus.27 Mengonsumsi makanan yang sehat dan 

melakukan aktivitas fisik secara teratur mampu memiliki pengaruh yang 

menguntungkan  dalam menurunkan kadar kolesterol.15 Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pemberian kombinasi tepung buah naga merah dan olahraga 

memberikan pengaruh lebih besar dalam menghambat stress oksidatif. Hasil lain 

pemberian tepung buah naga merah dan olahraga juga mampu meningkatkan 

kapasitas aerobik tikus dari rerata 7 kali menjadi 5,67 kali.15 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental faktorial 

(Factorial Experiment Design) dua faktor, yaitu pemberian jus buah naga merah 

dan olahraga renang, dengan randomized pre test-post test only control group 

design, menggunakan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan, sebagai 

variabel sederhana dengan randomisasi. Kemudian nilai-nilai hasil pre test dan 

post test dibandingkan untuk menentukan keefektivan perlakuan.  

Tikus putih jantan Rattus novergicus dengan berat badan 180-200 gram, 

berumur sekitar 8-10 minggu yang digunakan sebagai obyek penelitian di dapat 

dan diteliti di Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu Unit IV Universitas 

Gadjah Mada Yogyakarta. Pemeriksaan kadar kolesterol total dan MDA darah di 



laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT) Unit I Universitas Gadjah 

Mada. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2017. 

Pada penelitian ini tikus sebanyak 30 ekor dibagi menjadi 5 kelompok, 

dimana masing-masing kelompok terdiri atas 6 ekor. Adapun pembagian 

kelompoknya adalah : kelompok kontrol negatif (X1) diberi pakan standar (PS), 

kelompok kontrol perlakuan( X2) diberi pakan standar+tinggi lemak (PTL), 

kelompok perlakuan-1 (X3) diberi pakan standar+tinggi lemak+jus buah naga 

merah (PTLBNM), kelompok perlakuan-2  (X4) diberi pakan standar+tinggi 

lemak+aktivitas fisik (PTL+OR), dan kelompok perlakuan-3 (X5) diberi pakan 

standar+tinggi lemak+jus buah naga merah+aktivitas fisik (PTLBNM+OR). Jenis 

aktivitas fisik/olahraga dalam penelitian ini adalah renang, dimana selama 14 hari 

tikus harus berenang selama 5 menit dengan frekuensi 3 kali per minggu. Di 

dalam Morris Water Maze. 

Pada akhir penelitian didapatkan bahwa semua kelompok yang diberi 

pakan tinggi lemak (X2-X5) rerata pertambahan berat badannya relatif lebih 

tinggi daripada kelompok kontrol (X1) yang hanya diberi pakan standar. Hasil 

penelitian menunjukkan terdapat pengaruh perlakuan terhadap selisih berat badan 

tikus . 

Kelompok yang diberi pakan tinggi lemak (kelompok X2-X5) rerata 

kadar kolesterolnya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kelompok yang 

hanya diberi pakan standar (X1). Terdapat perbedaan bermakna (p<0,05) pada 

kadar kolesterol total pre-test dengan post-test untuk kelompok perlakuan K2 dan 

X3 terhadap  kelompok lain. Data selisih kadar kolesterol total secara statistik 



tidak berbeda (p>0,05). Pemberian aktivitas fisik berupa kegiatan renang selama 5 

menit dengan frekuensi 3 kali/minggu belum mampu menurunkan kadar 

kolesterol total darah tikus hiperkolesterolemik.  

Terjadi penurunan kadar MDA pada semua kelompok penelitian; 

penurunan kadar MDA secara bermakna terjadi pada kelompok perlakuan X2, X3 

dan X4. Hasil uji post hock data selisih kadar MDA menunjukkan terdapat 

perbedaan bermakna antara kelompok X1 dengan X2, X3 dan X4. 

Pemberian jus buah naga merah dan aktivitas fisik berpengaruh nyata 

terhadap berat badan dan kadar MDA tikus hiperkolesterolemik, namun tidak 

berpengaruh nyata terhadap kadar kolesterol total tikus hiperkolesterolemik. 

Untuk menunda stress oksidatif diberikan jus buah naga merah atau olahraga 

sesuai zona training 

 

 


