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ABSTRACT
Introduction: Hypercholesterolemia is a serious threat to global health. The
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prevalence of hypercholesterolemia increased annually, especially
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medicinal plant that has been shown to lower total cholesterol in patients with
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hypercholesterol is a risk factor for heart disease, which has been ranked number one cause of death in developed countries. Garlic (Allium sativum) is a
hypercholesterolemia. However, the preventive effect of garlic toward cholesterol has not been known.
Objectives: To determine the effect of garlic on prevention of hypercholester-
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olemia, which remain unknown up to now.
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Methods: The experiment was using 28 Sprague Dawley rats which were divided into a control group, low-dose given of garlic (125 mg/kg/day/rat), moderate dose given of garlic (250 mg/kg/day/rat), and high dose of given garlic (500
mg/kg/day/rat). Rats were fed with garlic for 14 days,and the next 14 days coupled
with egg yolk. Cholesterol checks are performed 3 times: baseline, day 15, and
the end of the study.
Results: Total cholesterol levels were not significantly different between before
treatment and after treatment which was given garlic for 14 days and then added
with egg yolk in garlic low-dose (p=0.778), moderate dose (p=0.688), high dose
(p=0.877).
Conclusion: The results showed that administration of low, moderate, and high
dose of garlic capable of preventing hypercholesterolemia. The high dose can
caused a significant decrease in normal total cholesterol level, therefore it's not
recommended, while the recommended dosage is low dose.
Key words: allium sativum, cholesterol, garlic, hypercholesterolemia, prevention

ABSTRAK
Pendahuluan: Hiperkolesterolemia merupakan ancaman serius dalam
kesehatan global. Prevalensi hiperkolesterolemia terus meningkat tiap
tahunnya, apalagi hiperkolesterol merupakan faktor risiko penyakit jantung
yang saat ini telah menduduki peringkat nomor satu penyebab kematian di
negara maju. Senyawa alternatif dalam upaya pencegahan hiperkolesterolemia
sangat diperlukan. Bawang putih (Allium sativum) merupakan tanaman obat
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yang telah terbukti mampu menurunkan kolesterol total pada penderita
hiperkolesterolemia.
Tujuan: Untuk mengetahui efek bawang putih terhadap pencegahan
hiperkolesterolemia yang hingga saat ini belum diketahui.
Metode: Penelitian ini menggunakan tikus Sprague Dawley berjumlah 28
ekor yang dibagi menjadi kelompok kontrol, kelompok pemberian bawang
putih dosis rendah (125 mg/kgBB/hari/tikus), kelompok pemberian bawang
putih dosis sedang (250 mg/kgBB/hari/tikus), dan kelompok pemberian
bawang putih dosis tinggi (500 mg/kgBB/hari/tikus). Perlakuan terhadap tikus
berupa pemberian pakan bawang putih selama 14 hari, 14 hari berikutnya
ditambah dengan diet hiperkolesterol, yaitu kuning telur. Pemeriksaan
kolesterol dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu awal penelitian, hari ke 15, dan
akhir penelitian.
Hasil: Kadar kolesterol total tidak berbeda bermakna antara sebelum
perlakuan dan sesudah perlakuan dengan diberi bawang putih selama 14
hari lalu ditambah dengan diet kuning telur baik pada bawang putih dosis
rendah (p=0,778), dosis sedang (p=0,688), dosis tinggi (p=0,877).
Kesimpulan: Pemberian bawang putih dengan dosis rendah (125 mg/kgBB),
sedang (250 mg/kgBB), dan tinggi (500 mg/kgBB) mampu mencegah
hiperkolesterolemia. Dosis tinggi tidak dianjurkan karena menyebabkan
penurunan kolesterol yang bermakna pada kadar kolesterol total yang normal, sedangkan dosis anjuran adalah dosis rendah.
Kata Kunci: allium sativum, bawang putih, hiperkolesterolemia, kolesterol,
pencegahan

PENDAHULUAN

jantung merupakan penyebab kematian nomor

Hiperkolesterolemia adalah keadaan di mana

satu di negara maju. WHO (World Health Orga-

kadar kolesterol melebihi dari nilai rujukan.1 Di

nization) memprediksikan pada tahun 2020, pe-

Indonesia, prevalensi hiperkolesterolemia terus

nyakit jantung menjadi penyebab kematian nomor

meningkat. Dalam kurun waktu 1988 dan 1993

satu di dunia.3

survei MONICA (Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular Disease) menunjukkan bahwa prevalensi hiperkolesterolemia
telah meningkat dari 13,6% menjadi 16,5% pada
laki-laki dan 16% menjadi 17% pada perempuan.

Hiperkolesterolemia merupakan faktor risiko
kematian di usia muda. Menurut Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2004, prevalensi hiperkolesterolemia di Indonesia pada
usia 25 hingga 34 tahun sebesar 9,3%, se-

2

mentara pada usia 55 hingga 64 tahun sekitar

Hiperkolesterol merupakan kontributor utama

15,5%.4 Berdasarkan laporan Badan Kesehatan

pada penyakit jantung. Pada tahun 2005, 17,5

Dunia (WHO) pada tahun 2002, tercatat

juta atau 30% kematian di seluruh dunia disebab-

sebanyak 4,4 juta kematian akibat hiperkolesterol

kan oleh penyakit jantung. Pada saat ini penyakit

atau sebesar 7,9% dari jumlah total kematian di

10
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usia muda. 5 Hal ini menunjukkan bahwa

wang putih (Allium sativum) dapat digunakan

hiperkolesterol merupakan ancaman serius

untuk menurunkan kolesterol, antara lain Dr.

dalam kesehatan global.

Stephen Fulder dalam bukunya The Garlic Book

Saat ini sudah ditemukan obat-obatan kimiawi
buatan pabrik untuk mengobati hiperkolesterol.
Namun, berdasarkan studi Pan Asian yang disebut CEPHEUS (Centralised Pan-Asian Survey
on the under treatment of hypercholesterolemia),
68,7% pasien hiperkolesterolemia di Indonesia
gagal mencapai target terapi. Hal ini dikarenakan

pada tahun 1997 mengungkapkan bahwa bawang putih (Allium sativum) mampu menurunkan
kolesterol, dengan demikian mampu mencegah
munculnya penyakit stroke dan jantung. Bawang
putih dipakai sebagai pengobatan karena dipercaya sebagai sumber alliin, yaitu bahan kimia
yang mengandung sulfur dari asam amino. Alliin

rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan ma-

ini membantu meningkatkan kadar kolestrol HDL

syarakat Indonesia. Hampir setengah dari mereka

atau kolestrol baik sekaligus memperlambat sin-

yang menjalankan terapi kerap lupa mengon-

tesis endogen kolesterol.10 Penelitian pada tahun

sumsi satu dosis obat dalam jangka waktu satu

1981 yang dimuat dalam The American Journal

minggu atau lebih, bahkan sebanyak 65,1% pa-

of Clinical Nutrition menekankan bahwa bawang

sien mengaku lupa mengonsumsi obat penurun

putih dapat menurunkan kolesterol total di serum,

kadar kolesterol beberapa kali dan menganggap

trigliserid, dan kolesterol LDL, namun dapat me-

hal tersebut tidak memengaruhi kadar kolesterol

ningkatkan kolesterol HDL.11

mereka.6-9

Namun, hingga saat ini belum ada penelitian

Senyawa alternatif dalam upaya mencegah hi-

mengenai bawang putih dalam upaya pencegah-

perkolesterolemia sangat diperlukan. Telah ba-

an kolesterol. Padahal mencegah lebih baik dari-

nyak penelitian yang membuktikan bahwa ba-

pada mengobati. Hiperkolesterolemia perlu di-

Usia

Jenis
Kelamin

Diet

Aktivitas
Fisik

Berat
Badan

Herediter

Bawang Putih
(Allium
Sotivum)

Kadar
Kolesterol Total
dalam Darah

Gambar 1. Kerangka teori
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cegah terlebih dahulu sebelum timbul penyakit

dalam masa penelitian. Dua puluh delapan ekor

kronik, seperti penyakit jantung koroner dan

tikus dibagi menjadi empat kelompok tikus yang

stroke, yang angka mortalitasnya tinggi.

terdiri dari: Kelompok Kontrol (K): mendapat pa-

Berdasar uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh bawang
putih terhadap pencegahan kolesterol, sehingga
dapat membuka wawasan kepada masyarakat
untuk memanfaatkan potensi bahan pangan
alami, salah satunya adalah bawang putih yang
harganya lebih terjangkau dan mudah didapat
dalam mencegah hiperkolesterol. (Gambar 1)
Gagasan penulis diharapkan dapat memberikan
kontribusi nyata dalam mengatasi jumlah
penderita hiperkolesterol yang terus meningkat
serta bermanfaat bagi semua kalangan, mulai
dari kalangan akademisi hingga masyarakat luas,
untuk mengembangkan potensi yang dimiliki

kan standar, hari ke-15 diberi kuning telur; Kelompok Perlakuan 1 (P1): mendapat pakan standar
dan bawang putih dosis 125 mg/kgBB selama
28 hari, hari ke-15 diberi kuning telur sebagai;
Kelompok Perlakuan 2 (P2): mendapat pakan
standar dan bawang putih dosis 250 mg/kgBB
selama 28 hari, hari ke-15 diberi kuning telur; dan
Kelompok Perlakuan 3 (P3): mendapat pakan
standar dan bawang putih dosis 500 mg/kgBB
selama 28 hari, hari ke-15 diberi kuning telur. Diet
kuning telur ditentukan sebesar 6,25 gram/kgBB/
hari/tikus.12 Semua tikus melalui masa adaptasi
selama 7 hari sebelum diberikan perlakuan percobaan. Diet kuning telur diberikan sebagai paparan
diet tinggi kolesterol.

bawang putih.

Sampel darah
METODE

Pengambilan darah untuk pemeriksaan kadar

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental

kolesterol dilakukan melalui pemotongan ekor

in vivo, yaitu pengaruh bawang putih (Allium

tikus. Kolesterol total diperiksa sebanyak 3 kali,

sativum) terhadap pencegahan hiperkolestero-

yaitu awal sebagai baseline, hari ke-15, dan hari

lemia pada tikus. Sampel diberi perlakuan khusus

ke-29.

dan pengambilan data dilakukan sebanyak tiga
Analisis Statistik

kali.

Analisis deskriptif yang dilakukan, yaitu nilai rerata
Subjek Penelitian

(mean), standar deviasi (SD), dan grafik. Semua

Binatang yang digunakan adalah tikus Sprague

data dilakukan uji normalitas menggunakan uji

Dawley yang didapatkan dari Lembaga Penelitian

Kolmogorov-Smirnov. Bila data normal, maka

dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Re-

dilakukan uji One-way anova.

publik Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat. Kriteria
inklusi, meliputi berat badan 150-170 gram, usia

HASIL

12-16 minggu, dan dalam kondisi sehat. Kriteria
eksklusi, meliputi tikus sakit, berat badan me-

Semua subjek penelitian hidup sampai akhir

nurun (kurang dari 150 gram), dan tikus mati

perlakuan, sehingga dapat diambil datanya. Hasil

12
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Gambar 2. Rerata kolesterol total tikus percobaan

rerata kolesterol total tikus percobaan dapat dilihat

adalah 73,28±18,554 mg/dL; 57±8,756 mg/dL;

pada Gambar 2.

dan 68,43±9,253 mg/dL.

Pada hari ke-7 setelah masa adaptasi, semua

Hasil uji t-berpasangan pada kelompok P1 yang

tikus diukur kadar kolesterolnya sebagai baseline.

diberi bawang putih dosis rendah menunjukkan

Hasil rerata kelompok Kontrol, Perlakuan 1,

penurunan kolesterol total yang tidak bermakna

Perlakuan 2, dan Perlakuan 3 masing-masing

(p=0,105; selisih= 10,286±14,244; IK95%= -2,888

sebesar 72,43±9,467 mg/dL; 71,71±11,412 mg/

hingga 23,460). Pada kelompok P2 yang diberi

dL; 59,14±9,582 mg/dL; dan 69,14±7,313 mg/dL.

bawang putih dosis sedang juga mengalami

Pada uji One-way anova, didapatkan hasil

penurunan kolesterol total yang tidak bermakna

p=0,056, sehingga kesimpulannya adalah tidak

(p=0,054; selisih= 8,286±9,160; IK95%= -0,186

terdapat perbedaan bermakna rerata kolesterol

hingga 16,757). Pada kelompok P3 yang diberi

total pada keempat kelompok sebelum percoba-

bawang putih dengan dosis tinggi, mengalami

an dilakukan.

penurunan kolesterol total yang bermakna

Pada hari ke-15 terjadi penurunan kolesterol pada
kelompok perlakuan yang diberi diet bawang putih

(p=0,002; selisih= 17,714±8,519; IK95%= 9,836
hingga 25,593).

dengan dosis tertentu. Kolesterolnya masing-

Hasil uji t-berpasangan pada kelompok P1 me-

masing adalah 61,43±17,482 mg/dL; 50,86±5,46

nunjukkan kenaikan kolesterol total yang tidak

mg/dL; dan 51,43±5,255 mg/dL. Pada hari ke-29

bermakna (p=0,064; selisih= -11,857±13,850;

setelah dilakukan semua perlakuan, terjadi

IK95% = -24,666 hingga 0,952). Pada kelompok

peningkatan kolesterol total pada kelompok

P2 juga mengalami kenaikan kolesterol total yang

perlakuan yang diberi diet tambahan, yaitu diet

tidak bermakna (p=0,172; selisih= -6,143±10,479;

kuning telur. Kolesterolnya masing-masing

IK95%= -15,834 hingga 3,549). Pada kelompok
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Tabel 1. Hasil uji t berpasangan pada kelompok hewan coba

Hasil uji t berpasangan nilai
kolesterol antara baseline
dengan setelah pemaparan
bawang putih (hari ke-15)

Hasil uji t berpasangan nilai
kolesterol antara setelah
pemaparan bawang putih
(hari ke-15) dengan setelah
pemaparan kuning telur
setiap hari (hari ke-30)

P1 (125mg/kgBB)

p=0,105;
selisih=10,286±14,244;
IK95%= -2,888 sampai 23,460

p=0,064;
selisih= -11,857±13,850;
IK95%= -24,666 sampai 0,952

P2 (250mg/kgBB)

p=0,054;
selisih=8,286±9,160;
IK95%= -0,186 sampai 16,757

p=0,172;
selisih= -6,143±10,479;
IK95%= -15,834 sampai 3,549

P3 (500mg/kgBB)

p=0,002;
selisih=17,714±8,519;
IK95%= 9,836 sampai 25,593

p<0,005;
selisih= 17,000±6,608;
IK95%= -23,111 sampai -10,889

Kelompok perlakuan
(pemberian bawang putih
dosis bervariasi selama 15
hari)

P3, mengalami kenaikan kolesterol total yang

tama, bawang putih mengandung saponin yang

bermakna (p<0,005; selisih= 17,000±6,608;

bekerja sebagai inhibitor terhadap penyerapan

IK95%= -23,111 hingga -10,889). (Tabel 1)

kolesterol di intestinum yang berdampak pada

Hasil uji t-berpasangan menunjukkan hasil yang

penurunan kadar kolesterol plasma.13 Kedua, ba-

tidak bermakna pada rerata kolesterol total se-

wang putih mengandung senyawa larut air, antara

rum tikus pada awal percobaan dan pada akhir

lain S-allyl cysteine (SAC), S-ethyl cysteine

percobaan ketiga kelompok. Pada kelompok P1

(SEC), dan S-prophyl cysteine (SPC) yang me-

terjadi peningkatan kadar kolesterol, sedangkan

rupakan inhibitor poten pada sintesis kolesterol,

pada kelompok P2 dan P3 terjadi penurunan

namun mekanisme belum diketahui secara jelas.

kadar kolesterol total. Pada kelompok P1 pening-

Pada percobaan hewan didapatkan pengaruh

katan kolesterol total tidak bermakna (p=0,778;

bawang putih, yaitu menurunkan aktivitas 3-hy-

selisih= -1,571±14,070; IK95%= -14,584 hingga

droxy-3-methylglutaryl CoA (HMG CoA) reduc-

11,441). Pada kelompok P2 terjadi penurunan

tase di hepar.14 Hasil percobaan sejalan dengan

kolesterol total yang tidak bermakna (p=0,688;

teori bahwa bawang putih mampu menurunkan

selisih= 2,143±13,447; IK95%= -10,293 hingga

kadar kolesterol.

14,579). Pada kelompok P3 juga terjadi
penurunan kadar kolesterol total yang tidak
bermakna (p=0,877; selisih= 0,714±11,701;

Setelah 15 hari diberi bawang putih, semua kelompok diberi diet tinggi kolesterol, yaitu kuning
telur. Efek dari pemberian diet kuning telur ini untuk

IK95%= -10,107 hingga 11,536).

meningkatkan kolesterol total. Dari percobaan,
ingin dilihat apakah pemberian bawang putih seDISKUSI

lama dua minggu sebelumnya mampu menahan

Terdapat beberapa mekanisme pada sintesis ko-

kenaikan kolesterol pada individu yang terpapar

lesterol yang dipengaruhi oleh bawang putih. Per-

diet tinggi kolesterol.

14
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Berdasarkan teori, diketahui bahwa pada keadaan

putih dengan dosis tinggi yang dikonsumsi sehari-

hiperkolesterolemia terjadi peningkatan pem-

hari dapat menurunkan kadar kolesterol total yang

bentukan superoksid. Superoksid ini secara lang-

signifikan dari kadar normalnya, namun ketika

sung akan mengaktivasi nitric oxide dan dapat

individu tersebut terpapar dengan makanan yang

meningkatkan oksidasi LDL dengan membentuk

mengandung tinggi kolesterol, terjadi peningkatan

peroksinitrit. Kejadian ini menyebabkan efek

kolesterol yang signifikan pula, namun tidak

sitotoksik, kerusakan jaringan, dan disfungsi

melewati batas normalnya.

endotel, sehingga endotel terlepas dari membran

Perbandingan antara kolesterol total sebelum dan

dasar dan terbawa sirkulasi darah. Beberapa

sesudah semua perlakuan didapatkan hasil bah-

penelitian melaporkan bahwa bawang putih

wa kolesterol tidak ada perubahan secara ber-

mengandung bahan aktif yang mempunyai efek

makna. Hal ini berarti bawang putih dapat diguna-

antioksidan. Senyawa tersebut ialah diallyl

kan dalam pencegahan hiperkolesterolemia.

polysulfide yang mampu melindungi kerusakan
membran sel dari lipid peroksid. Ekstrak air umbi

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa
bawang putih dengan dosis 125 mg/kgBB di-

bawang putih mampu menghambat aktivitas
adenosin deaminase. Hambatan terhadap enzim
yang mengatur metabolisme adenosin akan
melindungi kerusakan endotel pembuluh darah
akibat radikal bebas.15

anjurkan untuk dikonsumsi setiap hari dengan
tujuan sebagai mantainance kadar kolesterol supaya tetap dalam batasnya dan juga ketika diberi
diet yang tinggi kolesterol. Bawang putih dengan
dosis 500 mg/kgBB tidak dianjurkan untuk dikon-

Hasil menunjukkan bahwa terdapat kenaikan ko-

sumsi tiap harinya karena dapat menurunkan

lesterol total tidak bermakna pada kelompok

kolesterol terlalu besar sampai di bawah batas

perlakuan yang telah mendapatkan bawang putih

normalnya.

dengan dosis rendah dan sedang, yaitu dosis bawang putih 125 mg/kgBB dan 250 mg/kgBB. Hal

KESIMPULAN

ini berarti bawang putih dengan dosis rendah dan
sedang dapat digunakan untuk mempertahankan
kadar kolesterol total dalam batas normal
meskipun subjek diberi diet tinggi kolesterol.

Pemberian bawang putih dengan dosis 125 mg/
kgBB, 250 mg/kgBB, dan 500 mg/kgBB berpengaruh dalam pencegahan hiperkolesterolemia
pada tikus yang telah diberi bawang putih lalu ter-

Pada kelompok perlakuan dengan bawang putih

papar diet tinggi kolesterol. Dosis yang dianjurkan

dosis tinggi atau 500 mg/kgBB, ketika diberi diet

ialah 125 mg/kgBB karena dengan dosis yang

tinggi kolesterol, terdapat peningkatan kadar ko-

minimum saja memiliki efek yang sama dengan

lesterol total yang bermakna. Namun, peningkat-

dosis lainnya. Dosis 500 mg/kgBB tidak dianjur-

an kadar kolesterol totalnya masih dalam batas

kan untuk dikonsumsi harian karena memiliki efek

normal. Oleh karena itu, diketahui bahwa bawang

penurunan kolesterol yang signifikan.
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