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ABSTRAK
Diet tinggi lemak merupakan salah satu faktor yang dapat menyebakan stress oksidatif sehingga akan meningkatkan kadar
Malondialdehid (MDA) didalam tubuh. Kadar MDA dipengaruhi oleh antioksidan salah satunya adalah polifenol yang
terdapat pada kulit mangga manalagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kadar MDA pada tikus yang
mendapatkan seduhan tepung kulit mangga manalagi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah true
experimental dengan rancangan post test only control group design. Subjek pada penelitian ini adalah 30 tikus putih (Ratus
Norvegicus Strain Wistar) jantan. Tikus dibagi menjadi 5 kelompok antara lain P0 (diet normal), P1 (diet tinggi lemak), P2,
P3, dan P4 adalah tikus yang diberi diet tinggi lemak dan seduhan tepung kulit mangga manalagi dengan dosis sebesar 0,4;
0,8; dan 1,6 gram. Kadar MDA pada serum tikus diukur menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang
532nm. Perbedaan kadar MDA dianalisis dengan menggunakan one way ANOVA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
rata-rata kadar MDA P0, P1, P2, P3, P4 adalah 311,25, 371,75, 283,63, 323,00, dan 0,00ng/ml. Analisis statistik
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kadar MDA pada kelompok P0 dengan P1 (p=0,013). Kadar MDA
kelompok P1 juga berbeda signifikan dengan P2 (p=0,001), namun tidak berbeda signifikan dengan P3 (p=0,159) dan kadar
MDA P4 adalah 0,00ng/ml karena drop out. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberian seduhan tepung kulit
mangga manalagi dengan berat tepung 0,4 gram dapat menurunkan kadar MDA serum tikus putih yang diberi diet tinggi
lemak.
Kata Kunci: Diet tinggi lemak, MDA, polifenol, tepung kulit mangga manalagi
ABSTRACT
A high-fat diet is one of the factors that can cause oxidative stress, so Malondialdehyde (MDA) level in the body might
increase. MDA level is influenced by antioxidants, one of which is polyphenols found in Indian mango skin. This study aimed
to determine the differences in MDA levels in rats receiving brewed Indian mango skin flour. The study was true
experimental with a post-test only control group design. The subject of this study were 30 male rats (Rattus Norvegicus
Wistar Strain). The rats were divided into five groups; P0 (normal diet), P1 (high-fat diet), P2, P3, and P4 (high-fat diet and
three different doses of 0.4, 0.8, and 1.6 gram brewed Indian mango skin flour, respectively). MDA levels in rat serum were
measured using a spectrophotometer with a wavelength of 532nm. The differences in MDA levels were analyzed using
one-way ANOVA. The results of this study showed that the average levels of MDA among P0, P1, P2, P3, and P4 were
311.25; 371.75; 283.63; 323.00; and 0.00ng/ml respectively. Statistical analysis showed there were significant differences
in MDA levels between P0 and P1 group (p=0.013). MDA levels in group P1 were also significantly different from P2 (p =
0.001), but not significantly different from P3 (p=0.159) and the level of MDA in P4 was 0.00ng/ml because of drop out. This
study concluded that brewed Indian mango skin flour from 0.4 gram mango skin flour could reduce the MDA level in rats
receiving high-fat diet.
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PENDAHULUAN

dengan No.287/EC/KEPK-S1-GZ/08/2017

Persentase konsumsi lemak seseorang yang dianjurkan
dalam sehari tidak lebih dari 25% total kebutuhan.
Namun rata-rata konsumsi lemak masyarakat Indonesia
pada tahun 2009 adalah sebesar 64,7 g/kapita/hari atau
sekitar 29,1% dari rata-rata kebutuhan dalam sehari (1).
Konsumsi lemak berlebihan terutama sumber lemak
jenuh dapat menyebabkan kejadian dislipidemia dan
meningkatkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskuler.
Di Indonesia, prevalensi dislipidemia sebesar 39,8% (2).

Subjek Penelitian

Dislipidemia merupakan keadaan dimana terjadi
ketidaknormalan metabolisme lipoprotein didalam tubuh
(3). Dislipidemia dapat meningkatkan peroksidasi lipid
dan penurunan aktivitas enzim antioksidan. Salah satu
penanda terjadinya stres oksidatif adalah dengan
meningkatnya kadar malondialdehid (MDA). Pada
keadaan dislipidemia, kadar MDA dapat meningkat secara
signifikan. Salah satu upaya untuk menurunkan kadar
MDA adalah dengan antioksidan (4).
Mangga (Mangifera indica L.) adalah salah satu pangan
lokal di Indonesia. Jumlah produksi mangga di Indonesia
sebanyak 2.431.330 ton atau 12,8% dari seluruh produksi
buah di Indonesia pada tahun 2014. Buah mangga sendiri
menjadi urutan kedua sebagai penyumbang terbanyak
komoditi buah nasional (5). Salah satu jenis mangga yang
paling sering dikonsumsi masyarakat adalah mangga
manalagi. Mangga manalagi merupakan mangga yang
banyak ditemukan di Jawa Timur. Mangga manalagi
menempati urutan kedua jenis mangga dengan produksi
mangga terbanyak di Jawa Timur setelah mangga gadung
dengan total produk 58.357 buah pada tahun 2005-2008
(6). Salah satu bagian dari mangga yang kurang
dimanfaatkan dengan baik adalah kulitnya. Dalam satu
buah mangga utuh, sebesar 15-20% terdiri dari kulit buah.
Kulit mangga yang sudah ditepungkan mengandung
polifenol sebanyak 96,2mg/g (7). Penelitian sebelumnya
menunjukkan bahwa polifenol yang terdapat dalam
mangga berfungsi sebagai antioksidan (free radical
scavenger), namun tidak dijelaskan secara langsung efek
tersebut terhadap penurunan kadar MDA yang
merupakan salah satu marker radikal bebas (8,9).
Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan efek
ekstrak polifenol terhadap penurunan peroksidasi lipid
dan kadar MDA, namun bahan yang digunakan adalah
Rosella dan Pomegranate. Hasil penelitian terebut
menunjukkan bahwa ekstrak polifenol pada Rosella secara
signifikan dapat menurunkan kadar MDA pada tikus
model dibetes dan konsumsi suplementasi polifenol dari
pomegranate sebanyak 1.506mg polifenol selama 4
minggu dapat menurunkan peroksidasi lipid secara
signifikan pada pasien diabetes (10, 11). Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kadar
MDA pada tikus yang diberi seduhan tepung kulit mangga
manalagi
METODE
Rancangan Penelitian dan Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian true experimental
dengan rancangan post test only control group design,
yang dilaksanakan pada bulan Juli 2017 hingga Januari
2018, di Laboratorium Parasitologi dan Faal Fakultas
Kedokteran Universitas Brawijaya. Penelitian ini telah
mendapatkan persetujuan dari Komisi Etik Penelitian
Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
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Subjek dari penelitian ini adalah 30 tikus (Ratus Norvegicus
Strain Wistar) jantan, dengan berat badan 120-200 gram
dan berumur 3-4 bulan. Tiga puluh ekor tikus dibagi dalam
5 kelompok perlakuan, dimana masing-masing kelompok
perlakuan terdiri dari 6 ekor tikus termasuk tikus untuk
estimasi dop out. Lima perlakuan tersebut antara lain P0
(diet normal), P1 (diet tinggi lemak), P2, P3, dan P4 (diet
tinggi lemak dan seduhan tepung kulit mangga manalagi
dengan berat tepung sebesar 0,4, 0,8, dan 1,6 gram per
hari. Tikus yang mati selama penelitian akan didrop out .
Pembuatan Seduhan Tepung Kulit Mangga Manalagi
Tepung kulit mangga manalagi dibuat dengan
memodifikasi prosedur pada penelitian sebelumnya (12).
Pertama, kulit mangga manalagi yang telah dikupas dicuci
bersih menggunakan air mengalir dan setelah itu
diletakkan dan dijajar rapi di atas nampan. Kemudian kulit
mangga dikeringkan dengan suhu 100°C menggunakan
oven selama kurang lebih 3 jam. Kulit mangga yang telah
kering kemudian dihancurkan menggunakan blender
hingga menjadi bubuk, kemudian diayak menggunakan
ayakan tepung
Prosedur Penelitian
Ada 11 tahap dalam penelitian ini, adapun tahapantahapan penelitian ini antara lain: 1.) Pembuatan tepung
kulit mangga, 2.) Uji polifenol tepung kulit mangga, 3.)
Penimbangan berat badan tikus, 4.) Tikus diadaptasi
selama 7 hari dan diberi makanan diet normal secara ad
libitum serta dikandangkan dengan kandang yang berbeda,
5.) Penimbangan berat badan tikus, 6.) Tikus dibagi secara
acak menjadi 5 kelompok, yaitu P0, P1, P2, P3, dan P4, 7.)
P0 diberikan diet normal sebanyak 40gram dan 5ml aquade
(sebagai placebo), P1 diberikan diet tinggi lemak sebanyak
40gram dan 5ml aquades (sebagai placebo), P2, P3, dan P4
diberikan diet tinggi lemak sebanyak 40gram dan 5ml
seduhan tepung kulit mangga manalagi dengan berat
tepung 0,4, 0,8, dan 1,6gram. Diet normal dan diet tinggi
lemak diberikan secara ad libitum dan seduhan tepung kulit
mangga manalagi dan akuades yang berfungsi sebagai
placebo diberikan secara sonde sebanyak 2 kali yaitu pukul
08.30 WIB dan 16.00 WIB, 8.) Sisa pakan ditimbang setiap
hari, 9.) Berat badan tikus setiap 1 minggu sekali, 10.) Hari
ke 43 tikus dibius menggunakan inhalasi eter dan
dikorbankan untuk diambil sampel darahnya dari jantung
sebanyak 5ml, 11.) Uji MDA.
Uji Polifenol Tepung Kulit Mangga Manalagi
Pengujian kadar total fenol dengan metode FolinCiocalteus modifikasi. Sampel sebanyak 25µL dimasukkan
ke tabung reaksi. Kemudian ditambahkan reagen FolinCiocalteu 10% sebanyak 1mL dan dihomogenkan. Setelah
itu, ditambahkan Na2CO3 7,5% sebanyak 2mL dan akuades
hingga 10mL yang kemudian dihomogenkan dan
didiamkan selama 15 menit pada suhu ruang. Larutan
tersebut diukur absorbansinya pada λ max = 760nm.
Pengujian Kadar MDA
Pe n g u j i a n ka d a r M DA m e n g g u n a ka n m e to d e
spektrofotometri (13). Pertama sampel darah diambil
sebanyak 5ml kemudian disentrifugasi selama 10 menit
dengan suhu 4°C dan diambil serum darahnya. Serum
darah ditambahkan dengan TBA reagen sebanyak 0,5ml
dan dipanaskan ke dalam waterbath dengan suhu 90°C-
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100°C selama kurang lebih 1 jam. Supernatan yang
diperoleh kemudian diukur absorbansinya menggunakan
spektrofotometer dengan panjang gelombang 532nm.
Analisa Data
Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan ShapiroWilk Test. Perbedaan kadar MDA dianalisis dengan
menggunakan one way ANOVA yang dilanjutkan dengan uji
Post Hoc untuk menentukan kelompok mana yang
berbeda. Perbedaan asupan pakan dianalisis
menggunakan Kruskal Wallis pada software SPSS 16.0 for
Windows XP.
HASIL
Rata-rata kadar MDA dari semua sampel pada penelitian
ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rata-rata ± SD kadar MDA tiap kelompok perlakuan
Kelompok Perlakuan

Jumlah (n)

P0
P1
P2
P3
P4

Keterangan: Kode
statistik

Kadar MDA (ng/mL)
311,25 ± 22,67a
371,75 ± 27,44b
283,63 ± 29,54a
323,00 ± 30,05ab
0,00

5
5
4
3
0
a,b

menunjukkan perbedaan bermakna dari hasil uji

Hasil uji normalitas dengan Shapiro-Wilk test
menunjukkan bahwa data berdistribusi normal (p=0,807).
Analisis statistik dengan menggunakan ANOVA
menunjukkan bahwa rata-rata kadar MDA antara 5
kelompok perlakuan berbeda signifikan (p=0,002). Hasil
uji Pos Hoc Tukey menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan kadar MDA pada kelompok P0
dengan P1 (p=0,013). Kadar MDA kelompok P1 juga
berbeda signifikan dengan P2 (p=0,001), namun tidak
berbeda signifikan dengan P3 (p=0,159) dan kadar MDA
P4 adalah 0,00ng/ml karena drop out .

140
120

126.2
110.44

100.57

107.06

100
80
60
40
20

0.89

6.62

5.79

5.62

0

0

0
P0

P1

Rata-Rata Asupan Energi (Kkal)

P2

P3

P4

Rata-Rata Asupan Lemak (g)

Gambar 1. Rata-rata asupan energi dan lemak

Hasil uji normalitas dengan Shapiro-Wilk test
menunjukkan bahwa data berdistribusi tidak normal
(p<0,05). Analisis statistik dengan menggunakan Kruskal
Wallis menunjukkan bahwa rata-rata asupan energi dan
lemak antara 5 kelompok perlakuan berbeda signifikan
(p=0,024 dan p=0,008).
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DISKUSI
Tikus yang mendapatkan diet tinggi lemak secara
signifikan memiliki kadar MDA yang lebih tinggi jika
dibandingkan dengan tikus yang mendapatkan diet
normal. Pada penelitian ini asupan lemak dan energi
tergambar dalam Gambar 1, dimana asupan lemak pada
tikus kelompok P1 paling tinggi jika dibandingkan dengan
kelompok lain. Diet tinggi lemak menyebabkan keadaan
d i s l i p i d e m i a , y a i t u ke a d a a n d i m a n a t e r j a d i
ketidakseimbangan kadar lipid didalam tubuh. Keadaan ini
akan menyebabkan tubuh mengalami inflamasi. Inflamasi
ini terjadi karena adanya pengeluaran sitokin-sitokin
proinflamasi yang tidak terkontrol (14). Akibatnya, tubuh
akan mengalami stres oksidasi yang ditandai dengan
meningkatnya kadar ROS didalam tubuh. ROS ini sendiri
dapat mengeluarkan efek sitotoksiknya akibat adanya
kadar lipid yang sangat tinggi (4). Munculnya keadaan stres
oksidasi didalam tubuh dapat mengoksidasi jaringan
tubuh, salah satunya adalah lipid. Lipid yang teroksidasi
oleh radikal bebas akan menyebabkan terjadinya
peroksidasi lipid dan membentuk sebuah senyawa
karbonil, yaitu MDA (15).
Tikus yang mendapatkan diet tinggi lemak dan seduhan
tepung kulit mangga manalagi dengan berat tepung
0,4gram (P2), secara signifikan memiliki kadar MDA yang
lebih rendah dibandingkan tikus yang hanya mendapatkan
diet tinggi lemak saja (P1). Hal ini disebabkan kerena
asupan lemak kelompok P2 lebih rendah dibandingkan
dengan P1 dan kelompok P2 mendapatkan sonde seduhan
tepung kulit mangga. Pemberian seduhan tepung kulit
mangga manalagi ini dapat menyebabkan penurunan
kadar MDA didalam tubuh. Hal ini disebabkan karena
kandungan antioksidan, yaitu polifenol yang terkandung
didalam tepung kulit mangga manalagi. Berdasarkan hasil
uji laboratorium polifenol, diketahui bahwa dalam 100
gram tepung kulit mangga manalagi memiliki kandungan
polifenol sebesar 181,411mg/L. Kadar polifenol yang
diberikan pada kelompok P2 sebesar 67,75mg, yang mana
dosis tersebut masih dalam rentang efektifitas dosis kerja
polifenol. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya
yang menyebutkan bahwa dosis polifenol yang efektif
dalam menurunkan kadar MDA pada manusia adalah
1506mg atau setara dengan 27,1mg pada tikus dan dengan
menggunakan dosis polifenol sebesar 1506mg, maka
kadar MDA dapat turun dari 1,75µM menjadi 1µM (8).
Pada penelitian ini, dengan menggunakan polifenol
sebesar 67,75mg dapat menurunkan kadar MDA sebesar
88,125ng/mL. Polifenol juga dapat berperan sebagai
scavanger dari radikal hidroksil dan superoksida dan
chelator dari unsur-unsur transien. Pada keadaan
dislipdemia, polifenol dapat berfungsi sebagai pencegah
agregasi dari platelet dengan cara mengahambat
pengeluaran aktivitas cyclooxygenase 1 (COOX-1) sehingga
akan menghambat sintesa thromboxane A2, dimana
senyawa ini dapat menghasilkan MDA (16).
Tikus yang mendapatkan diet tinggi lemak dan seduhan
tepung kulit mangga manalagi dengan berat tepung 0,8
gram (P3) memiliki kadar MDA yang lebih rendah jika
dibandingkan dengan tikus yang mendapatkan diet tinggi
lemak saja (P1) meskipun secara statistik tidak berbeda
signifikan. Hal ini disebabkan karena asupan lemak
kelompok P3 lebih rendah dibandingkan kelompok P1 dan
P3 mendapatkan sonde seduhan kulit tepung mangga,
akan tetapi kadar MDA nya lebih tinggi jika dibandingkan
dengan tikus yang mendapatkan diet tinggi lemak dan
Jurnal Kedokteran Brawijaya, Vol. 30, No. 4, Agustus 2019

Pengaruh Seduhan Tepung Kulit Mangga........

238

seduhan tepung kulit mangga manalagi dengan berat
tepung 0,4 gram (P2). Hal ini bisa disebabkan karena
adanya perubahan antioksidan polifenol menjadi
prooksidan. Antioksidan yang terlalu tinggi jumlahnya
akan berpengaruh pada laju oksidasi, dimana aktivitas
antioksidan akan hilang dan berubah menjadi pro oksidan.
Perubahan ini terjadi terutama pada kelompok fenolik
(17). Dengan terbentuknya pro oksidan maka dapat
menyebabkan terjadinya stres oksidatif didalam tubuh.
Apabila terjadi stres oksidatif, maka lipid dapat teroksidasi
dan akhirnya terbentuklah MDA (15).

cairan tersebut antara lain: jumlah, pH, dan osmolaritas.
Jumlah cairan yang diberikan secara sonde dan bisa
ditoleransi tikus sebanyak 5ml/kg berat badan (22). Pada
penelitian ini jumlah aquades sebagai placebo dan
seduhan tepung kulit mangga manalagi sudah sesuai
dengan penelitian sebelumnya yaitu 5ml/hari. Cairan yang
bersifat asam (pH rendah) dan hipertonik meningkatkan
risiko reflux meskipun diberikan dalam jumlah kecil sekitar
20µl (20), namun pada penelitian ini tidak dilakukan
pengukuran pH dari seduhan tepung kulit mangga
manalagi.

Rata-rata kadar MDA kelompok perlakuan P4 adalah
0,00ng/ml, hal ini disebabkan karena semua subjek
penelitian pada kelompok P4 drop out karena mati. Pada
penelitian jumlah tikus yang drop out karena mati
sebanyak 13 ekor. Sebelum subjek penelitian drop out,
ditemukan tanda-tanda sebagai berikut: lemas setelah
disonde seduhan kulit mangga manalagi dan placebo
(aquades), berat badan menurun, asupan makan
menurun, dan perut membesar akan tetapi tidak
dilakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian
tikus. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya
dimana penelitian dengan menggunakan hewan coba
juga mengalami drop out (mati), namun drop out (mati)
disebabkan karena diare (18).
Sonde secara oral meningkatkan mortalitas pada hewan
coba, hal ini berkaitan dengan tingginya resiko reflux.
Kondisi stres fisik juga terjadi pada tikus yang
mendapatkan sonde secara oral tanpa pembiusan, hal ini
disebabkan saat pemberian sonde terjadi
ketegangan/pengekangan pada tikus, jika ketegangan
terjada antara 15-50 detik maka akan memicu stres pada
tikus, oleh karena itu sonde diberikan tidak boleh melebihi
2 detik (19,20), namun pada penelitian ini durasi waktu
pemberian sonde secara oral tidak diamati. Pemberian
sonde secara oral tanpa melalui pembiusan juga
berdampak pada penurunan berat badan, pada penelitian
yang dilakukan oleh Jones et al., menunjukkan bahwa
sonde secara oral menurunkan berat badan pada mencit
(21). Penurunan berat badan tikus juga terjadi pada
penelitian ini, dimana sebelum mati tikus mengalami
penurunan berat badan. Faktor lain yang meningkatkan
mortalitas tikus sebagai hewan coba adalah karakteristik
cairan yang diberikan melalui sonde oral. Karakteristik

Berdasarkan hasil analisis kandungan serat yang
dilakukan di Laboratorium Pusat Penelitian Pangan dan
Gizi di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
menunjukkan bahwa tepung kulit mangga manalagi yang
diberikan pada kelompok intervensi mengandung 55,5%
serat tak larut air dan 16,7% serat larut air. Hal ini sejalan
dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa
kandungan serat pada kulit mangga sekitar 40,5-72,5%
(23). Kelompok tikus perlakuan P4 mendapatkan
seduhan tepung kulit mangga dengan berat tepung 1,6
gram yang mengandung 0,88 gram tak larut air dan 0,256
gram serat larut air dengan total serat sebesar 1,136
gram. Kandungan serat tersebut jika dikonversikan ke
dosis manusia setara dengan 63,62 gram serat.
Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi, kebutuhan serat
manusia berkisar 25-30 gram (24). Konsumsi serat yang
berlebihan dapat berdampak pada penundaan
pengosongan lambung sehingga menurunkan nafsu
makan, rasa yang tidak nyaman pada saluran cerna
seperti kembung dan konstipasi (25,26). Pada penelitian
ini, penurunan nafsu makan terjadi pada tikus yang
mengalami drop out. Banyaknya subjek penelitian yang
mengalami drop out merupakan keterbatasan dari
penelitian ini sehingga berdampak pada pengurangan
jumlah sampel yang mempengaruhi hasil penelitian. Dari
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian
seduhan tepung kulit mangga manalagi dengan berat
tepung 0,4 gram dapat menurunkan kadar MDA serum
tikus putih yang diberi diet tinggi lemak, namun perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut terkait zat gizi dan non
gizi yang kemungkinan memberikan dampak positif
maupun negatif dari tepung kulit mangga manalagi
terhadap kesehatan.
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