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ABSTRAK 

Ekstrak beras hitam merupakan olahan dari beras hitam yang merupakan salah satu pangan fungsional yang 

dapat dikonsumsi. Manfaat dari produk ini belum banyak dikaji dalam pengaruhnya menjaga kadar profil lipid 

yang baik. Ekstrak beras hitam mengandung senyawa bioaktif yaitu antosianin yang mampu menurunkan kadar 

LDL sehingga dapat mencegah terjadinya dislipidemia. Karena itu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh pemberian ekstrak beras hitam terhadap kadar LDL tikus wistar yang diberi diet prodislipidemia. 

 Jenis penelitian ini adalah true experiment, dengan rancangan pre test post test control group design. 

Subjek penelitian adalah tikus wistar jantan  berusia 3 bulan, diinduksi diet prodislipidemia pada 2 kelompok 

perlakuan, lalu 1 kelompok perlakuan diberi ekstrak beras hitam sebanyak 4 g/hari selama 14 hari. Kadar LDL 

dihitung dengan rumus Friedewald.  Data di analisis dengan paired-t test untuk membandingkan sebelum dan 
sesudah pemberian ekstrak beras hitam juga independent sample t-test untuk membandingkan antar dua 

kelompok yang mendapatkan beras hitam dan tidak mendapatkan beras hitam. 

 Pemberian ekstrak beras hitam pada kelompok perlakuan menyebabkan penurunan kadar LDL secara 

bermakna (p<0,05). Pemberian ekstrak beras hitam pada kelompok yang sebelumnya diberi diet prodislipidemia 

ternyata mampu menurunkan kadar LDL tikus dengan nilai p=0,027. Sedangkan pada kelompok kontrol yang 

tidak diberikan ekstrak beras hitam kadar LDL naik secara signifikan. 

Pemberian ekstrak beras hitam dapat menurunkan kadar LDL pada tikus yang diberi diet 

prodislipidemia. Ekstrak beras hitam berpengaruh terhadap perubahan kadar LDL tikus wistar. 

Kata Kunci : Ekstrak Beras Hitam, Kadar LDL, Diet Prodislipidemia 

ABSTRACT 

Black rice extract is processed black rice which becomes one of the consumable functional food. There have not 

been many studies about the benefit of this food product in maintaining the good level of lipid profile. Black rice 

extract contains bioactive compound that is anthocyanin, which can decrease the level of LDL that can prevent 
dyslipidemia. Therefore, this research is done to find out the effect of the black rice extract on the LDL level of 

Wistar Rats fed with pro-dyslipidemia diet. 

The method used is true experiment with pre-test post-test control group design. The subject  are the 

three-month-male Wistar Rats, induced by prodyslipidemia diet in two groups of treatment than one group with 

4 g/ day of  black rice extract for 14 days. The level of LDL is measured by using Friedewald formula 

calculation. Data are analyzed by using paired-t test to compare before and after induced by black rice extract 

and independent sample t-test to compare the two groups. 

The administration of the black rice extract on the treatment group causes the significant decreased of 

LDL level (p<0.05). Obviously, induced of  black rice extract on the initial group fed with pro-dyslipidemia is 

able to decrease the level of mice LDL at p=0.027, while the level of LDL on the control group with no black 

rice administration is significantly increased. 

The induction of black rice extract can significantly decrease the LDL level of the rat fed with pro-
dyslipidemia diet.  

Keyword: Black rice extract, LDL Level, Pro dyslipidemia diet. 

 



PENDAHULUAN 

Penyakit Jantung Koroner (PJK) merupakan 

penyebab utama kematian pria dan wanita di 

Amerika Serikat, Eropa dan sebagian Asia. 

Studi klinis telah menunjukkan bahwa PJK 

berkorelasi dengan ateroma (plak 

atherosklerosis) beserta komplikasinya seperti 

trombosis (Orford et al., 2000; Kher & Marsh, 

2004). 

Salah satu pula penyebab dari penyakit 

kardiovaskular ini, yaitu dislipidemia. 

Dislipidemia merupakan kondisi gangguan 

metabolisme lipoprotein, baik produksi 

lipoprotein yang berlebihan maupun defisiensi 

lipoprotein (Herawati et al, 2010). Berbagai 

metode direkomendasikan untuk menurunkan 

risiko penyakit kardiovaskular, mulai dari 

modifikasi gaya hidup, dengan meningkatkan 

aktifitas fisik dan pengendalian berat badan. 

Modifikasi diet seperti asupan tinggi buah-

buahan, sayuran dan sereal bisa menjadi 

alternatif penting yang lain bagi individu yang 

memiliki faktor risiko tinggi terhadap penyakit 

kardiovaskular (Steffen et al., 2003).  Cina 

merupakan salah satu negara dengan jumlah 

kasus aterosklerosis atau PJK yang rendah, 

salah satunya dipengaruhi oleh pola diet, 

dimana 60% asupan energi berasal dari 

karbohidrat yang pada umumnya berasal dari 

beras. Efek kardioprotektif diet yang 

bersumber dari beras telah dilakukan pada 

beberapa tahun terakhir. Terdapat berbagai 

studi dengan populasi besar telah menunjukkan 

bahwa beberapa bahan makanan alami yang 

kaya antioksidan berhubungan dengan 

rendahnya insiden penyakit kardiovaskular 

(Ling et al., 2002). 

Dari warna dan teksturnya ada 

beberapa jenis beras yang umum diketahui, 

yaitu beras putih, beras merah, beras ketan, 

beras hitam dan beras coklat. Perbedaan warna 

beras menentukan manfaat yang dihasilkan 

(Widyawati, 2013). Data menunjukkan bahwa 

kadar antosianin tertinggi terdapat dalam beras 

hitam dan terendah pada beras putih. 

Antosianin mempunyai kemampuan 

antioksidan, antikanker, dan mencegah PJK 

dengan mencegah penyempitan pembuluh 

arteri (Sutharut, 2012). Secara umum studi 

mengenai manfaat beras hitam masih sangat 

kurang dilakukan di Indonesia, oleh karena itu 

peneliti merasa perlu untuk mengembangkan 

pengetahuan mengenai pangan fungsional serta 

mengurangi kesenjangan informasi tentang 

manfaat beras hitam. Atas dasar hal tersebut 

peneliti ingin melakukan penelitian mengenai 

pengaruh pemberian ekstrak beras hitam 

(Oryza sativa L. Japonica) terhadap kadar 

LDL tikus wistar (Rattus norvegicus) yang 

mengalami dislipidemia. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian true 

experiment, dengan rancangan pre test post test 

control group design. Penelitian dilakukan dari 

bulan September sampai Desember 2014 di 

Laboratorium Bagian Gizi Fakultas 

Kedokteran Universitas Sam Ratulangi  



Manado dan Laboratorium Balai Teknik 

Kesehatan Lingkungan Manado. 

Pembuatan Ekstrak Beras Hitam 

Beras dihaluskan menggunakan blender 

kemudian direndam dengan etanol PA 95% 

menggunakan Erlenmeyer 1000 ml. 

Perbandingan beras dan etanol yaitu 1 banding 

2, dimana 250 gr beras dilarutkan dalam 500 

ml etanol PA 95%. Beras dan larutan etanol 

yang sudah dimasukkan dalam erlenmeyer 

1000 ml kemudian diaduk dengan 

menggunakan shaker  selama 1-2 jam dengan 

kecepatan 200-250 rpm dan didiamkan selama 

24 jam.  

Hasil rendaman dari beras disaring 

menggunakan alat vacuum pump untuk 

memisahkan hasil dengan bahan sisa. Hasil 

penyaringan kemudian dipanaskan 

menggunakan rotary evaporator dengan 

pemanasan suhu alat maksimal 500OC hingga 

mencapai titik didih etanol 84OC. Setelah 

mencapai titik didih etanol, maka etanol akan 

menguap dan terpisah dengan ekstrak. Ekstrak 

beras disimpan ke dalam wadah yang gelap 

untuk menghindari paparan langsung dari 

matahari.  

Jumlah pemberian didasarkan pada 

jumlah anjuran konsumsi beras pada manusia 

dengan berat badan 70 kg yaitu sebesar 200 

gr/hari. Dosis tersebut dikonversi dengan dosis 

pada tikus dengan berat badan 200 gram. 

Faktor konversi tikus sebesar 0,018 sehingga 

perhitungan dosis untuk tikus adalah 200 x 

0,018 = 3,6 ~ 4 gr/hari. 

Pembuatan Diet Prodislipidemia 

Diet prodislipidemia dibuat dengan 

mencairkan 2 kg lemak babi dan kuning telur 

yang telah direbus dan pemberian ditentukan 

sebesar 0,5-1% BB tikus atau sekitar 1,5 gram. 

Jumlah pemberian lemak pada tikus didasarkan 

pada jumlah anjuran konsumsi lemak pada 

manusia dengan BB 75 kg yaitu sebesar 100 

gr/hari.  

Dosis ini kemudian dikonversi dengan 

dosis pada tikus dengan BB 200 gr/hari. Faktor 

konversi tikus sebesar 0,018 sehingga 

perhitungan dosis untuk tikus adalah 

100x0,018=1,8 (dibulatkan 2 gr/hari). 

Pengukuran Kadar LDL 

Darah yang diambil dari vena kaudal  tikus 

wistar sebanyak 1 ml, kemudian dilakukan 

pemeriksaan menggunakan alat LipidPro ® 

Untuk pengukuran kadar LDL tikus wistar 

menggunakan perhitungan, dengan rumus 

Friedewald (Jellinger et al., 2012) : 

 

Perlakuan Terhadap Hewan Coba 

Penelitian ini menggunakan tikus wistar 

(Rattus norvegicus) umur 3 bulan dengan berat 

badan 150-200 gram. Tikus awalnya diambil 

dirumah hewan Tomohon kemudian dibawah 

ke laboratorium FK Unsrat untuk diisolasi. 

Sebanyak 28 ekor tikus dibagi secara acak 

menjadi 4 kelompok (A1,A2,B1, dan B2). 

Awalnya selama 1 minggu hewan uji diberikan 

pakan standar (BR2) dan air minum ad libitum 

pada kelompok A1 dan B2, sedangkan pada 

LDL = Kolesterol Total – HDL – 1/5 

Trigliserida 



kelompok A2 dan B1 ditambah dengan 

pemberian diet prodislipidemia.  

Setelah 7 hari diadaptasi tikus diukur 

berat badannya kemudian tiga ekor tikus pada 

masing-masing kelompok (A1, A2, B1 dan 

B2) diambil darahnya untuk diukur kadar 

LDL. Setelah diambil darah pada masing-

masing kelompok, dilanjutkan dengan 

pemberian  ekstrak beras hitam pada kelompok 

A1 bersama-sama dengan pemberian pakan, 

pada kelompok A2 tetap diberikan pakan 

standar, diet prodislipidemia, dan ditambahkan 

dengan pemberian ekstrak beras hitam.  

Pada kelompok B1 hanya diberikan 

pakan dan diet rodislipidemia sedangkan 

kelompok B2 hanya diberikan pakan standar. 

Perlakuan yang dilakukan pada masing-masing 

kelompok diberikan selama 14 hari. Setelah 14 

hari perlakuan diukur kembali berat badan 

tikus sebelum melakukan pengukuran kadar 

LDL akhir. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berat Badan Tikus 

Tabel 1. Berat Badan Tikus 

Kelompok Rerata (mg/dL) Rerata BB 

Tikus 

Wistar 

(%) 

Sebelum Sesudah 

A1 

A2 

B1 

B2 

183,33 ±6,02 

188,00±2,00 

183,66±10,11 

190,00±1,00 

213,66±7,50 

226,33±2,51 

236,33±1,52 

226,33±3,05 

16,54 

20,39 

28,68 

19,12 

Berdasarkan Tabel 1, hasil pengukuran berat 

badan tikus dari keempat kelompok tersebut 

didapatkan bahwa terjadi peningkatan yang 

sangat signifikan pada kelompok yang hanya 

diberikan diet prodislipidemia. Hal ini 

dikarenakan hanya diberikan perlakuan pakan 

dan diet prodislipidemia dari awal. Diet 

prodislipidemia yang berupa lemak babi dan 

kuning telur ini ternyata mampu menaikkan 

bobot berat badan tikus secara signifikan. 

Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fatimah dan Rindengan (2011), yang 

menyatakan bahwa tikus yang hiperkolesterol 

mengalami kenaikan berat badan yang lebih 

tinggi dibandingkan pada waktu masa adaptasi. 

Pada kelompok yang diberikan ekstrak beras 

hitam mengalami peningkatan berat badan 

yang paling rendah. Hal ini dikarenakan 

adanya kandungan dalam beras hitam seperti 

serat yang dapat mempengaruhi rasa kenyang 

pada tikus (Salgado et al.,2010). 

 

Perbedaan kadar LDL  

Tabel 2. Perbedaan kadar LDL 

Kelompok Rerata (mg/dL) P 

Sebelum Sesudah 

A1 

A2 

B1 

B2 

25,43 ± 5,51 

41,82± 3,17 

49,04 ± 6,67 

22,38 ± 6,32 

15,21 ± 6,27 

17,08 ± 4,03 

72,79 ± 0,47 

23,05 ± 0,53 

0,039 

0,027 

0,029 

0,87 

 

Perbedaan kadar LDL pada kelompok yang 

diberikan ekstrak beras hitam (A1) 

Berdasarkan tabel 2, rata-rata kadar LDL pada 

tikus sebelum dan sesudah diberikan perlakuan 

ekstrak beras hitam selama 14 hari mengalami 

perbedaan yang bermakna (p=0,039). Pada 



penelitian yang dilakukan oleh Widyawati 

(2013) menunjukkan bahwa warna merupakan 

penentu kandungan antosianin. Antosianin 

ialah zat warna alami yang terdapat dalam 

tanaman yang tergolong dalam kelompok 

flavonoid. Pigmen ini ada dalam lapisan 

aleuron dari beras berwarna yang dapat 

memberikan efek positif terhadap kesehatan. 

Pada penelitian yang dilakukan Suhartatik 

(2013) menyatakan suatu bahan yang 

mempunyai warna ungu lebih gelap, akan 

mempunyai kadar antosianin yang lebih tinggi 

pula. Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Wanti (2008) menunjukkan adanya perbedaan 

warna beras inilah yang diduga menyebabkan 

aktifitas antioksidan tiap-tiap beras berbeda. 

Perbedaan Kadar  LDL Pada Kelompok 

Yang Diberikan Diet Prodislipidemia Dan 

Ekstrak Beras Hitam (A2) 

Berdasarkan tabel 2, menunjukkan bahwa 

adanya perbedaan yang bermakna sebelum 

pemberian ekstrak beras hitam dan sesudah 

pemberian ekstrak beras hitam pada kelompok 

yang diberi diet prodislipidemia. Perbedaan ini 

ditunjukkan dengan nilai p<0,05 yaitu p= 

0,027. Sama halnya juga dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Kusumawardhani (2014) 

yang menyebutkan bahwa ekstrak beras hitam 

yang dikonsumsi oleh tikus yang dislipidemia 

berpengaruh positif terhadap perbaikan profil 

lipid dengan menurunkan kadar LDL berkisar 

85,48%-94,53%. Hal serupa juga yang 

didapatkan pada penelitian Utaminingrum 

(2011) yang memberikan yoghurt kedelai 

hitam yang mengandung senyawa antosianin 

pada tikus dislipidemia dan terjadi penurunan 

kadar LDL secara bermakna. Pada kelinci yang 

diberikan makanan tinggi kolesterol dan 

kandungan antosianin pada ekstrak air umbi 

ubi jalar ungu selama tiga bulan mampu 

menurunkan kadar LDL secara bermakna (I 

Made & Ketut, 2011) 

Perbedaan kadar LDL pada kelompok yang 

diberi diet prodislipidemia (B1) 

Pada tabel 2 dapat dilihat adanya perbedaan 

yang bermakna pada kadar LDL sebelum 

pemberian diet prodislipidemia dan sesudah 

pemberian diet prodislipidemia, dimana 

p<0,05 yaitu p = 0,029. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil-hasil penelitian sebelumnya 

terkait pemberian lemak jenuh yang 

mempengaruhi kadar LDL.  Pada penelitian 

Rufaida (2014) menunjukkan bahwa 

pemberian lemak babi dan kuning telur dapat 

meningkatkan kadar kolesterol total dan kadar 

LDL dalam darah. Asupan tinggi asam lemak 

jenuh dan kolesterol menyebabkan konsentrasi 

kolesterol yang ada dalam tubuh meningkat 

dan menurunkan sintesis dan aktifitas reseptor 

LDL. Setiap asupan lemak jenuh 1% dari total 

energi sehari dapat meningkatkan 2,7 mg/dL 

kadar kolesterol (Murray, 2012). Sama halnya 

dengan hasil penelitian dari Jawi dan Budiasa 

(2011), yang menunjukkan bahwa kadar LDL 

mengalami kenaikan yang bermakna setelah 

pemberian makanan tinggi kolesterol. Octifani 

(2012) dalam penelitiannya mengatakan, 

rendahnya aktifitas fisik hewan coba dapat 



menyebabkan asupan kalori yang dikonsumsi 

lebih banyak disimpan menjadi lemak daripada 

digunakan untuk beraktifitas. Hal ini 

disebabkan karena ukuran kandang hewan 

coba yang terbatas. 

Perbedaan  Kadar LDL Tikus Pada 

Kelompok Yang Diberikan Pakan (B2) 

Pada tabel 2 menunjukkan tidak adanya 

perbedaan yang bermakna secara statistik 

kadar LDL sebelum dan sesudah perlakuan, ini 

dinyatakan dengan  p>0,05 yaitu  p = 0,87. 

Pada semua kelompok perlakuan terdapat 

perbedaan yang nyata terhadap kadar LDL 

sebelum pemberian ekstrak beras hitam dan 

sesudah pemberian ekstrak beras hitam. Lain 

halnya dengan kelompok yang dari awal 

sampai akhir penelitian tidak menunjukkan 

perbedaan yang nyata. Hal ini dikarenakan 

dalam kandungan pakan standar BR2 diduga 

tidak mengandung senyawa bioaktif seperti 

antosianin yang mampu menurunkan kadar 

LDL secara signifikan. 

Perbandingan Kadar LDL Tikus Pada 

Kelompok Yang Diberi Ekstrak Beras 

Hitam dan Tidak Diberi Ekstrak Beras 

Hitam (A2 dan B1) 

Tabel 3. Perbandingan Kadar LDL Tikus Pada 

Kelompok Yang Diberi Ekstrak Beras Hitam 

dan Tidak Diberi Ekstrak Beras Hitam 

Kadar LDL Rerata 

(mg/dL) 

p 

Kelompok A2 

Kelompok B1 

17,08±4,03 

72,79±0,47 

0,00 

Pada tabel 3 rerata perbandingan kadar LDL 

pada kelompok yang mendapat ekstrak beras 

hitam lebih kecil (17,08±4,03) dibandingkan 

dengan kelompok yang tidak mendapat ekstrak 

beras hitam (72,79±0,47) yang sama-sama 

diberikan diet prodislipidemia selama 7 hari 

awal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

pemberian ekstrak beras hitam berpengaruh 

terhadap penurunan kadar LDL. Dalam ekstrak 

beras hitam terdapat senyawa yang dipercaya 

dapat menurunkan kadar LDL tikus yaitu 

antosianin. Antosianin adalah zat warna alami 

yang terdapat dalam tanaman, senyawa ini 

tergolong dalam kelompok flavonoid. 

Penelitian di Bali oleh Sumardika dan Jawi 

(2012) menunjukkan kemampuan ekstrak air 

daun ubi jalar ungu mempertahankan profil 

lipid dalam batas normal Selain itu dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Park (2008) 

menunjukkan bahwa beras hitam yang 

mengandung senyawa aktif antosianin ternyata 

memiliki aktifitas antioksidan yang tinggi.  

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam 

mengukur kadar LDL pada tikus wistar 

didapatkan adanya pengaruh pemberian 

ekstrak beras hitam terhadap kadar LDL tikus 

wistar yang diberi diet prodislipidemia.  
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