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Abstrak 

Hiperkolesterolemia merupakan keadaan ketika kadar kolesterol dalam tubuh 
berada dia atas normal (>240 mg/dl). Tujuan penelitian ini adalah membuat 
sediaan produk gel aromaterapi temulawak dan mengujinya sebagai 
antihiperkolesterolemia aromaterapi secara in vivo menggunakan tikus 
Sparague-dawley. Tikus yang digunakan sebanyak 24 ekor dan dikelompokkan 
menjadi 6 kelompok. Kelompok I merupakan kelompok normal yang hanya 
diberikan pakan standar. Kelompok II diberikan pakan kolesterol tiinggi. 
Kelompok III diberikan pakan kolesterol tinggi dan lovastatin. Kelompok IV 
diinhalasi gel aromaterapi dengan konsentrasi 0%, kelompok V diinhalasi gel 
aromaterapi dengan konsentrasi 2%, dan kelompok VI diinhalasi gel aromaterapi 
dengan konsentrasi 3%. Analisis kolesterol darah menggunakan metode CHOD-
PAP. Data kadar kolesterol total dianalisis dengan ANOVA dan dilanjutkan 
dengan uji Duncan pada taraf signifikansi 5%. Selama masa percobaan bobot 
badan rata-rata semua tikus pada masa awal adaptasi sebesar 150±200 gram, 
sedangkan pada akhir masa adaptasi bobot badan rata-ratanya sebesar 228± 350 
gram. Hasil yang diperoleh berdasarkan uji ANOVA dengan lanjut uji  Duncan, 
kenaikan bobot badan ini tidak berbeda nyata (P>1). Hasil uji statistik kadar 
kolesterol darah menunjukkan kadar kolesterol darah berbeda secara signifikan 
dengan pemberian perlakuan. Kelompok kontrol normal memiliki kolesterol 
darah yang terendah dan kelompok kontrol negatif memiliki kolesterol darah 
yang tertinggi. Kelompok V dan VI dengan inhalasi gel aromaterapi mampu 
menurunkan kadar kolesterol darah yang berbeda nyata dengan kelompok kontrol 
negatif. Perlakuan inhalasi menggunakan gel aromaterapi dengan konsterasi 
minyak atsiri 2% mampu  menurunkan kadar kolesterol paling maksimal 
dibandingkan dengan perlakuan gel aromaterapi dengan konsentrasi minyak 
atsiri 3%.  
 
Kata kunci: hiperkolesterolemia, aromaterapi, temulawak, minyak atsiri, 
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I. PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 

Hiperkolesterolemia merupakan salah satu faktor risiko terjadinya 
penyakit kardiovaskuler dan berperan dalam etiologi arterosklerosis yang 
merupakan penyebab utama kematian di seluruh Indonesia (Giri 2008). Kadar 
kolesterol yang meningkat dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau 
arterosklerosis (Mahan & Escott 2004).  Hiperkolesterolemia terjadi akibat adanya 
akumulasi kolesterol dan lipid pada dinding pembuluh darah. Kolesterol yang 
terdapat dalam tubuh dapat berasal dari makanan (eksogen) atau disintesis oleh 
tubuh (endogen). Hiperkolesterolemia disebabkan kadar kolesterol melebihi 240 
mg/mL dalam darah (Cuchel et al. 1997). 

Salah satu tumbuhan yang diyakini berkhasiat sebagai tumbuhan obat 
untuk menurunkan kolesterol adalah temulawak (Curcuma xanthorhiza Roxb.). 
Menurut WHO (1999), salah satu manfaat temulawak adalah sebagai 
antihiperlipidemia sehingga temulawak tersebut dapat menurunkan kadar lipid 
tubuh yang menjadi salah satu penyebab kelebihan berat badan (obesitas). Selain 
itu, kurkumin yang terkandung dalam temulawak dapat meningkatkan 
penggunaan kolesterol untuk sintesis asam empedu (Nurdewi 2008). Liang et al. 
(1985) juga menyebutkan bahwa temulawak berkhasiat sebagai peluruh cairan 
empedu sehingga dapat menurunkan konsentrasi kolesterol dalam tubuh dan 
berpotensi sebagai antiobesitas. 

Temulawak merupakan salah satu tumbuhan aromatik Indonesia yang 
rimpangnya mengandung minyak atsiri cukup besar, 3-12% berdasarkan bobot 
kering (Maiwald & Schwantes 1991). Minyak atsiri adalah suatu zat berbentuk 
cair yang terkandung dalam simplisia nabati atau hewani, berbau harum, 
umumnya menyegarkan, dan banyak digunakan untuk pengobatan, bumbu, 
kosmetika, dan pewangi (Sangat 1996)  serta dapat digunakan dalam bidang 
medis sebagai aromaterapi (Chiej 1991). Hasil penelitian Maniapoto (2002) 
melaporkan bahwa manfaat dari aromaterapi umumnya berkaitan dengan kondisi 
fisik, mental, emosional, dan spiritual. Sedangkan Hongratnaworakit (2004) 
melaporkan bahwa aromterapi memberikan efek fisiologis dan psikologis bagi 
manusia. Denyut jantung, tekanan darah, aktivitas elektrodermal, 
electroendcephlogram, gelombang otak, dan kedipan mata dapat digunakan 
sebagai indikasi untuk mengukur pengaruh aroma terhadap fisiologi manusia. 

Perolehan minyak atsiri temulawak dari rimpang temulawak (berdasarkan 
bobot basah) menggunakan destilasi uap sebesar 0.2003%. Kandungan minyak 
atsiri temulawak yang dianalisis menggunakan GC-MS adalah xantorizol, kamfor, 
borneol, zingiberena, γ-elemena, germakrena-B, β-farnesena, α-kurkumena, α-
cedrena, β-seskuifelndrena, β-elemenona yang terkandung dalam minyak atsiri 
temulawak berpotensi sebagai antihiperkolesterolemia aromaterapi (Nurdewi 
2008). 

Perumusan Masalah 
Pencegahan dan pengobatan penyakit dalam bentuk aromaterapi belum 

banyak dilakukan. Selain itu, kajian mengenai potensi temulawak sebagai 
antihiperkolesterolemia aromaterapi belum diteliti secara luas pula baik secara in 
vivo maupun in vitro. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk membuktikan 
temulawak dapat digunakan sebagai antihiperkolesterolemia dalam bentuk 
aromaterapi. 
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Tujuan Program 
Tujuan penelitian ini adalah membuat sediaan produk gel aromaterapi 

temulawak dan mengujinya sebagai antihiperkolesterolemia aromaterapi secara in 
vivo menggunakan tikus Sparague Dawley. 

Luaran yang Diharapkan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jurnal ilmiah dibidang 

kesehatan tentang potensi temulawak sebagai bahan baku aromaterapi 
antihiperkolesterolemia.  

Kegunaan Program 
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber acuan untuk 

mengembangkan metode terbaru dalam bentuk aromaterapi mengenai pencegahan 
dan pengobatan penyakit tertentu terutama hiperkolesterolemia. 

 
II. TINJAUAN PUSTAKA 

Hiperkolesterolemia 
 Hiperkolesterolemia adalah salah satu gangguan kadar lemak dalam darah 
(dislipidemia) yang mana kadar kolesterol dalam darah lebih dari 240 mg/dl. 
Hiperkolesterolemia berhubungan erat dengan kadar kolesterol LDL di dalam 
darah. Dislipidemia adalah kelainan metabolisme lipid yang ditandai peningkatan 
kolesterol total, kolesterol LDL, trigliserida di atas nilai normal serta penurunan 
kolesterol HDL. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya 
hiperkolesterolemia. Bisa disebabkan oleh faktor genetik seperti pada 
hiperkolesterolemia familial dan hiperkoleterolemia poligenik, juga bisa 
disebabkan faktor sekunder akibat dari penyakit lain seperti diabetes mellitus, 
sindroma nefrotik serta faktor kebiasaan diet lemak jenuh (saturated fat), 
kegemukan dan kurang olahraga (Bahri 2004). 
 Ada dua macam tipe penyakit Hiperkolesterolemia : 1. 
Hiperkolesterolemia poligenik,  tipe ini merupakan hiperkolesterolemia yang 
paling sering ditemukan, merupakan interaksi antara kelainan genetik yang 
multipel, nutrisi dan faktor-faktor lingkungan lainnya serta memiliki lebih dari 
satu dasar metabolik. Penyakit ini biasanya tidak disertai dengan xantoma. 2. 
Hiperkolesterolemia familial, penyakit yang diturunkan ini terjadi akibatkan oleh 
adanya defek gen pada reseptor LDL permukaan membran sel tubuh. 
Ketidakadaan reseptor ini menyebabkan hati tidak bisa mengabsorpsi LDL, 
karena mengganggap LDL tidak ada, hati kemudian memproduksi VLDL yang 
banyak ke dalam plasma. Pada pasien dengan Hiperkolesterolemia familial 
ditemukan kadar kolesterol total mencapai 600 sampai 1000 mg/dl atau 4 sampai 
6 kali dari orang normal. Banyak pasien ini meninggal sebelum berumur 20 tahun 
akibat infark miokard (Braunwald 2007). 

Aromaterapi 
Aromaterapi merupakan istilah suatu pengobatan alternatif yang 

menggunakan bau-bauan atau wangi-wangian yang berasal dari senyawa-senyawa 
aromatik. Hasil penelitian Maniapoto (2002) menunjukkan bahwa manfaat dari 
aromaterapi umumnya berkaitan dengan kondisi fisik, mental, emosional, dan 
spiritual. Hongratnaworakit (2004) juga melaporkan bahwa aromterapi 
memberikan efek fisiologis dan psikologis bagi manusia. Denyut jantung, tekanan 
darah, aktivitas elektrodermal, electroendcephlogram, gelombang otak, dan 
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kedipan mata dapat digunakan sebagai indikasi untuk mengukur pengaruh aroma 
terhadap fisiologi manusia. 

Bahan yang digunakan untuk aromaterapi biasanya dari cairan tanaman 
yang mudah menguap atau disebut sebagai minyak atsiri. Minyak atsiri 
merupakan zat yang memberikan aroma pada tanaman dan memiliki komponen 
yang mudah menguap (volatil) dari beberapa tanaman dengan karakteristik 
tertentu (Sangat 1996). Setiap senyawa penyusun minyak atsiri memiliki efek 
tersendiri dan campurannya dapat menghasilkan rasa yang berbeda. Secara 
kimiawi, minyak atsiri tersusun dari berbagai senyawa, namun suatu senyawa 
tertentu biasanya bertanggung jawab atas suatu aroma tertentu. Buchbauer (1993) 
melaporkan bahwa minyak atsiri telah digunakan sebagai minyak wangi, 
kosmetik, bahan tambahan pangan, dan obat. Penelitian Maniapoto (2002) 
menyatakan bahwa minyak atsiri memiliki potensi sebagai obat yang 
penggunaannya berkaitan dengan aromaterapi. 

Temulawak (Curcuma xanthorhiza Roxb.) 
Temulawak merupakan salah satu tumbuhan aromatik asli Indonesia yang 

umum ditemukan di daerah Jawa, Bali, dan Maluku. Rimpang temulawak 
mengandung minyak atsiri cukup besar, yaitu 3-12% berdasarkan bobot kering 
(Maiwald & Schwantes 1991) dan dapat digunakan dalam bidang medis sebagai 
aromaterapi, yaitu fitoterapi yang menggunakan minyak atsiri sebagai komponen 
aktifnya (Chiej 1984). Komposisi minyak atsiri temulawak bergantung umur 
rimpang, tempat tumbuh, teknik isolasi, teknik analisis, dan perbedaan klon 
varietas (Dalimartha 2005). Maidwal & Schwantes (1991) melaporkan bahwa 
rimpang temulawak mengandung minyak atsiri yang terdiri atas senyawa-senyawa 
monoterpen yang memiliki titik didih 140-180oC dan seskuiterpen yang memiliki 
titik didih >200oC. Senyawa monoterpen yang terkandung dalam minyak atsiri 
temulawak adalah 1.8-sineol, borneol, α-felendrena, dan kamfor. Senyawa-
senyawa yang termasuk ke dalam kelompok seskuiterpen adalah 
isofuranogermakren, trisiklin, zingiberena, alloaromadendrena, germakron, α-
atlanton, bisakuronepoksida, turmeron, β-bisabolena, ar-kurkumena, ar-turmeron, 
xantorizol, β-kurkumin, β-elemenon, dan γ-elemena. Selain minyak atsiri, 
komponen kimia lain yang terdapat dalam rimpang temulawak adalah fraksi pati 
(48-59.64%) dan kurkominoid (1.6-2.2%) (Hwang et al. 2004). 

 
III. METODE PENDEKATAN 
Isolasi Minyak Atsiri Temulawak 

Sebanyak 15 kg rimpang temulawak yang telah dipotong-potong 
dimasukkan ke dalam destilator stahl secara bertahap (±350 g setiap destilasi), 
lalu ditambahkan akuades dengan perbandingan sampel dan akuades adalah 1:2. 
Setelah itu, dilakukan proses destilasi uap selama 3.5 jam dengan suhu berkisar 
100-105oC. Destilat yang diperoleh disimpan dalam kulkas, lalu minyak yang 
terdapat dalam destilat dipisahkan dari lapisan airnya. Minyak yang dihasilkan 
dimasukkan ke dalam botol vial dan disimpan di dalam refrigerator. 

Produksi Sediaan Gel Aromaterapi Temulawak 
Gel yang akan dibuat terdiri atas minyak atsiri dengan konsentrasi yang 

berbeda, yaitu 0%, 2%, dan 3%. Proses pembuatan sampel produk gel aromaterapi 
dimulai dengan penimbangan bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian, bahan 
pembentuk gel (karagenan) sebanyak 5%, sodium benzoat 0.1% sedikit demi sedikit 
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(sambil diaduk) dimasukan ke dalam aquades. Setelah semua bahan menyatu, 
kemudian dipanaskan (sambil diaduk) di atas penangas air sampai suhu mencapai 
75OC. Setelah mencapai suhu 75OC, suhu diturunkan hingga 65OC untuk ditambahkan 
minyak nilam 1%, minyak atsiri temulawak 0%, 2%, dan 3%, dan propilen glikol. 

Inhalasi Produk Gel Aromaterapi 
Hewan uji yang digunakan adalah tikus putih jantan galur Sprague-dawley. 

Tikus yang digunakan sebanyak 24 ekor dan dikelompokkan menjadi 6 kelompok. 
Kelompok I merupakan kelompok normal yang hanya diberikan pakan standar. 
Kelompok II diberikan pakan kolesterol tinggi dan diberi akuades sebagai air minum 
(kontrol negatif). Kelompok III diberikan pakan kolesterol tinggi, akuades sebagai air 
minum dan lovastatin (kontrol positif). Kelompok IV, V, dan VI diberi perlakuan 
yang berbeda. Kelompok IV diinhalasi gel aromaterapi dengan konsentrasi 0%, 
kelompok V diinhalasi gel aromaterapi dengan konsentrasi 2%, dan kelompok VI 
diinhalasi gel aromaterapi dengan konsentrasi 3%. Bobot masing-masing tikus dari 
semua kelompok ditimbang setiap 1 minggu sekali. Setelah masa perlakuan, masing-
masing tikus dari tiap kelompok dianalisis darahnya. 

Analisis Kadar Kolesterol Total Metode CHOD-PAP 
Pengukuran kadar kolesterol total menggunakan metode cholesterol oxidase 

p-aminophenazone (CHOD-PAP). Serum darah sebanyak 0.01 mL dipipet ke dalam 
tabung reaksi kemudian ditambahkan larutan pereaksi kolesterol sebanyak 1 mL. 
Serapannya diukur pada panjang gelombang 500 nm terhadap blanko. Sebagai blanko 
digunakan pereaksi kolesterol 1 mL dan akuades 0.01 mL. pengukuran serapan 
standar sama dengan pengukuran serapan sampel. Kemudian kadar kolesterol total 
dihitung. Hati tikus dianalisis perubahan warna pada setiap kelompok. 

Metode Analisis Data 
Data yang diperoleh dari percobaan dianalisis dengan baik dengan metode 

rancangan acak lengkap (RAL) dan ANOVA (analysis of variance) pada tingkat 
kepercayaan 95% (taraf α 0.05). Nilai p<0.05 menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan yang nyata terhadap respon yang diukur. Uji lanjut yang digunakan 
adalah uji Duncan. Semua data dianalisis dengan program SPSS 16. 

 
IV. PELAKSANAAN PROGRAM 
Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Penelitian ini telah dilaksanakan mulai tanggal 20 Februari 2013 sampai 
dengan tanggal 3 Juli 2013 di Laboratorium Biokimia dan kandang percobaan 
Departemen Biokimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut 
Pertanian Bogor. 

Tahapan Pelaksanaan / Jadwal Faktual Pelaksanaan 
Kegiatan Bulan ke- 

1 2 3 4 
Studi pustaka                 
Preparasi Sampel                 
Isolasi Minyak Atsiri Temulawak                 
Produksi sediaan gel aromaterapi                 
Inhalasi produk gel aromaterapi                 
Analisis Kadar Kolesterol Total                 
Analisis Warna Hati                 
Metode Analisis Data                 
Penyusunanan laporan                 
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Instrumen Pelaksanaan 
 Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu rimpang 

temulawak, pakan standar tikus, kuning telur, lemak kambing, minyak kelapa, 
akuades, dietil eter, etil asetat, minyak nilam, karagenan, propilen glikol, natrium 
benzoat, PTU, statin, kit kolesterol, dan tikus putih galur Sprague-dawley. 

Alat-alat yang digunakan adalah peralatan gelas, oven, neraca analitik, 
distilator stahl, spektrofotometer, autoklaf, refrigerator, pipet mikro, tube, 
termometer, cetakan gel, sonde, mortar, dan kandang hewan uji berukuran 
20x20x30 cm. 

Rencana Anggaran Biaya 
No. Uraian Jumlah (Rp) 
1 Bahan percobaan            6.790.000,00
2 Peralatan            3.500.000,00 
3 Sewa Laboratorium dan alat               600.000,00 
3 Transportasi dan dokumentasi               500.000,00 
5 Pembuatan Laporan 110.000,00

Jumlah          11.500.000,00 
 

Realisasi Biaya 
No Uraian Jumlah (Rp) 
 Pemasukan  
1 Dana DIKTI 10.000.000,00
 Pengeluaran 
1 Laboratorium dan alat 450.000,00
2 Peralatan dan bahan percobaan 8.553.600,00
3 Transportasi dan dokumentasi 127.000,00
4 Tikus dan Kandang 2.025.000,00
5 Pembuatan laporan 12.000,00
 Total Pengeluaran 11.167.600,00

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 
Tabel 1 Rerata bobot badan tikus selama perlakuan 

Minggu 
Ke- 

Kelompok
I II III IV V VI 

1 285.25 301 249.25 282.25 303.25 331 
2 279 296.25 256 278.5 272.5 328 
3 289.5 312 257.25 319.75 301.75 340.25
4 267.5 306 268.5 293.25 299.5 351.25

Tabel 2 Rerata kadar kolesterol total sebelum dan sesudah perlakuan 

Kelompok Kadar Kolesterol (mg/dl) 
Sebelum Perlakuan Setelah Perlakuan 

Normal 
Kontrol Negatif 
Kontrol Positf 

Perlakuan I 
Perlakuan II 
Perlakuan III 

80.2439
153.9633 
142.318 
118.7445 
124.8475 
142.2256

95.4511 
195.3761 
132.522 
113.9033 
120.7497 
132.5227 
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Selama masa induksi, bobot badan tikus terus meningkat untuk setiap 
minggunya walaupun peningkatannya tidak stabil. Berdasarkan uji statistik, 
kenaikan bobot badan ini tidak berbeda nyata (P>0.1). Artinya, walaupun bobot 
badannya meningkat, namun peningkatannya tidak terlalu besar. Akan tetapi , 
bobot badan tikus kelompok normal berada di bawah bobot badan kelompok 
perlakuan.  

Selama 4 minggu perlakuan (gambar 2) dengan inhalasi gel aromaterapi, 
bobot badan tikus rata-rata mengalami penurunan. Hal ini didukung oleh 
menurunnya jumah pakan kolesterol yang dikonsumsi. Kenaikan ataupun 
penurunan yang terjadi tidak terlalu berpengaruh karena nilai kenaikan atau 
penurunannya rendah. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2 yang menunjukkan 
penurunan bobot badan selama perlakuan secara signifikan tidak terlalu 
berpengaruh. Akan tetapi, berdasarkan hasil tersebut gel aromaterapai 
memberikan pengaruh terhadap menurunnya bobot badan tikus.  

Analisis kolesterol total serum darah tikus dilakukan saat akhir perlakuan, 
yaitu setelah 4 minggu masa perlakuan.  Data kadar kolesterol total (tabel 2 dan 
gambar 3) dianalisis dengan uji statistik, yaitu ANOVA dan dilanjutkan dengan 
uji Duncan pada taraf signifikansi 5%  (p<0.05). Hasil uji statistik menunjukkan 
kadar kolesterol darah berbeda secara signifikan dengan pemberian perlakuan. 
Kelompok kontrol normal memiliki kolesterol darah yang terendah dan kelompok 
kontrol negatif memiliki kolesterol darah yang tertinggi. Kelompok V dan VI 
dengan inhalasi gel aromaterapi mampu menurunkan kadar kolesterol darah yang 
berbeda nyata dengan kelompok kontrol negatif. Perlakuan inhalasi menggunakan 
gel aromaterapi dengan konsterasi minyak atsiri 2% mampu  menurunkan kadar 
kolesterol paling maksimal dibandingkan dengan perlakuan gel aromaterapi 
dengan konsentrasi minyak atsiri 3%.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
 Pengaruh inhalasi gel aromaterapi temulawak pada hewan coba, efektif 
pada konsentrasi 2% dalam menurunkan kadar kolesterol darah. Minyak atsiri 
temulawak dapat dijadikan sebagai gel aromaterapi untuk alternatif pengobatan 
terbaru yang memiliki efek sebagai antihiperkolesterol. 

Saran 
  Perlu dilakukan analisis kolesterol yang lebih lengkap lagi untuk 
mendukung hasil penelitian yang telah ada. Selain itu, diperlukan pengembangan 
produk aromaterapi yang lebih praktis dan efisien agar memiliki efek yang 
maksimal. 
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