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Tujuan Praktikum  :  

1. Mengetahui efek mengkonsumsi kuning telur terhadap kadar trigliserida dalam darah. 

2. Mengetahui perbedaan kadar trilglserida pada pria dan wanita setelah mengkonsumsi kuning 

telur. 

 

Dasar Teori : 

Lipid adalah senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen yang tidak larut dalam air 

(hidrofobik) tetapi larut dalam pelarut organik. Komponen lipid utama yang dapat dijumpai 

dalam plasma adalah trigliserida, kolesterol dan fosfolipid. 

Makanan yang mengandung lemak akan meningkatkan kadar trigliserida dalam darah dan 

cenderung meningkatkan kadar kolesterol. Trigliserida (atau triglycerides) merupakan salah satu 

jenis lemak yang diperiksa dalam uji profil lipid. Trigliserida berasal dari dua sumber utama; 

yaitu makanan dan produksi dari dalam tubuh kita sendiri. Makan dalam jumlah besar 

menyebabkan tubuh menyimpan kelebihan kalori yang masuk sebagai trigliserida. Adapun 

trigliserida ini merupakan bentuk cadangan makanan yang berperan sebagai sumber energi 

endogen terpenting. Istilah medis untuk tingginya trigliserida dalam darah 

adalah hipertrigliseridemia. 

Trigliserida yang tinggi dapat disebabkan oleh diet yang tidak seimbang ataupun akibat 

kondisi tubuh tertentu. Makanan yang tinggi karbohidrat dan rendah protein, terutama apabila 

jumlahnya berlebihan, akan meningkatkan lipogenesis (proses pembentukan timbunan lemak 

dalam tubuh) sehingga trigliserida akan meningkat. Demikian juga pada diabetes. Individu yang 

berusia lanjut, wanita, dan ibu hamil cenderung memiliki kadar trigliserida lebih tinggi. 



Telur adalah jenis makanan yang berkolesterol tinggi. Kandungan kolesterol dalam satu 

butir telur rata-rata 200mg. Tetapi telur memang tidak bisa kita pungkiri bahwa telur merupakan 

jenis makanan yang paling baik untuk sarapan. Hal ini dikarenakan kandungan nutrisi dalam 

telur sangat bermanfaat yang belum tentu ada pada makanan lainnya. Telur kaya dengan protein, 

lemak, Vitamin A, B Kompleks dan mengandungi zat besi serta kalsium. 

Kuning telur dalam satu butir telur yang besar mengandung 5 gram lemak. Tapi 

kandungan lemak ini berupa trigliserida (lemak netral) dan phospolipida (umumnya lecithin) 

yang berfungsi untuk menyediakan energi yang diperlukan untuk kegiatan sehari-hari. Kolesterol 

yang adapun berguna untuk membentuk garam-garam empedu dan berguna untuk pencernaan 

lemak dan pangan.  

Jumlah lemak kurang lebih 12-14 % dari berat badan seorang pria dan kurang lebih 25 % 

dari berat badan seorang wanita. Lokasi jaringan lemak utama dibawah kulit, atau subkutan 

terutama daerah pangkal leher, daerah lumbosakral, bokong, diatas deltoid dan trisep serta 

cenderung mengumpulkan lemak tambahan di dinding anterior abdomen pada pria, sedang pada 

wanita terutama di bokong, paha, dan payudara. Lemak juga ditemukan di organ dalam. Pada 

Sistem Integumentum, lemak berada pada lapisan yang berguna untuk menyimpan panas dan 

juga sebagai bantalan atau pelindung. Jaringan lemak terdiri atas matrik intraseluler lebih dari 

matriks ekstraseluler dan terbagi dalam lobus oleh pembuluh darah kecil. Sel-sel lapisan ini 

adalah sel lemak. Jaringan lemak manusia berisi kurang lebih 87% lipid. 

Menurut beberapa literatur kandungan lemak pada wanita cenderung lebih tinggi dari 

pada pria, maka untuk membuktikannya kebenarannya perlu dilakukan penelitian. Selama 

penelitian ini yang telah dilakukan adalah dengan memberikan kuning telur. Penelitian yang 

akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah kuning telur  berpengaruh dalam 

meningkatkan kadar trigliserida serta melihat perbedaan trigliserida pada serum darah pria dan 

wanita. 

 

Hipotesis : 

Setelah mengkonsumsi kuning telur, kadar trigliserida pada wanita lebih tinggi dibandingkan 

kadar trigliserida pada pria. 

 

 



Alat dan bahan yang digunakan : 

1. Kit pemeriksaan Trigliserida 

2.  Pipet Mohr: (1ml & 5ml) 

3. Tabung eppendorf 1,5 ml 

4. Pipet otomatik 10μl - 100μl 

5. Waterbath 37°C 

6. Tabung reaksi dan rak 

7. Kuning telur rebus : 16 butir (320 gram) 

8. Sampel darah praktikan ( 2 pria, 2 wanita) 

9. Reagensia trigliserida R2 

10. EDTA 

 

Cara Kerja : 

Pemeriksaan ini akan menggunakan Kit DisSys untuk pemeriksaan trigliserida. 

Prosedur kerja sebagai berikut : 

1. Subjek dalam pemeriksaan pada praktikum ini terdiri atas 2 orang pria dan 2 orang wanita. 

2. Seluruh subjek dalam pemeriksaan ini diharuskan berpuasa selama 8 jam, tidak makan dan 

minum kecuali meminum air putih.  

3. Pengambilan darah I :  Setelah subjek berpuasa 8 jam. 

Darah diambil sebanyak 1 ml melalui vena pada ekstremitas superior kemudian dimasukkan 

ke dalam tabung eppendorf 1,5 ml yang berisi EDTA. 

4. Tabung eppendorf yang berisi darah disentrifugasi untuk memisahkan plasma dengan sel-sel 

darah. Dibutuhkan ± 10μl plasma untuk pemeriksaan trigliserida.  

5. Lakukan pemeriksaan trigliserida plasma dengan kit yang tersedia.  

Prosedur sebagai berikut : 

 Sediakan 1 tabung reaksi untuk masing-masing sampel plasma dari subjek ditambah 2 

tabung reaksi yang masing-masing berisi standar kit dan blanko (total 6 tabung reaksi)  

 1000 μl reagensia R2 + 10μl plasma dari masing-masing subjek  

 1000 μl reagensia R2 + 10μl standard kit 

 1000 μl reagensia R2 + 10μl aquades 

 Inkubasi selama 5 menit pada suhu 37
0
C 



 Pindahkan sampel, standar dan blanko ke dalam cuvet, lalu periksa dengan alat 

spektrofotometri pada λ = 530 nm 

 Catat nilai absorbansi masing-masing sampel lalu hitung kadar trigliserida masing-

masing sampel (Konsentrasi standard kit : 200 mg/dl) 

6. Kemudian masing-masing subjek diberikan 4 butir (80 gram) kuning telur rebus.  

7. Setelah 2 jam dilakukan pengambilan darah II pada seluruh subjek, dan dilakukan langkah-

langkah pemeriksaan trigliserida yang sama seperti prosedur pemeriksaan pertama. 

8. Catat hasil absorbansi yang didapat dan hitung kembali kadar trigliserida masing-masing 

sampel. 

 

Hasil Pemeriksaan : 

No. Subjek 

Puasa 2 Jam PP 

A Kadar (mg/dL) A Kadar (mg/dL) 

1 Leo 0,092 62,585 0,158 125,896 

2 Zikmal 0,140 95,238 0,126 100,398 

3 Taya 0,182 123,810 0,155 123,506 

4 Yeni 0,024 16,327 0,084 66,932 

5 Standard 0,294 - 0,251 - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan Grafik : 

Dari grafik diatas terlihat bahwa semua sampel memiliki kadar trigliserida puasa dalam 

batas normal (<150 mg/dL). Hasil pemeriksaan kadar trigliserida setelah 2 jam mengkonsumsi 

kuning telur memperlihatkan perubahan pada grafik dimana pada sampel 1, 2, dan 4 (Leo, 

Zikmal, dan Yeni) terjadi peningkatan kadar trigliserida, sedangkan sampel 3 (Taya) tidak 

memperlihatkan perubahan yang jelas (hanya sedikit penurunan kadar trigliserida). 3 dari 4 

sampel memperlihatkan peningkatan kadar trigliserida setelah konsumsi kuning telur, sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumsi kuning telur mengakibatkan peningkatan kadar 

trigliserida dalam darah.  

 



 

Kesimpulan Grafik : 

 Grafik diatas memperlihatkan rata-rata kadar trigliserida antara pria dan wanita, saat 

puasa dan 2 jam setelah mengkonsumsi kuning telur. Rata-rata kadar trigliserida puasa pada pria 

sedikit lebih tinggi dibandingkan kadarnya pada wanita, begitu pula dengan kadar trigliserida 

setelah 2 jam mengkonsumsi kuning telur, kadar pada pria lebih tinggi dibandingkan kadar pada 

wanita. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kadar trigliserida pada pria 

lebih tinggi dibandingkan kadar trigliserida pada wanita.  

 

Pembahasan : 

Hipotesis yang ditentukan yaitu “Setelah mengkonsumsi kuning telur, kadar trigliserida 

pada wanita lebih tinggi dibandingkan kadar trigliserida pada pria“ ternyata tidak dapat 

dibuktikan dari hasil praktikum ini. Pada praktikum ini diperoleh data bahwasannya kadar 

trigliserida pria lebih tinggi dibandingkan kadar trigliserida wanita. Bila dilakukan penelusuran 

lebih lanjut lagi maka terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap hasil penelitian 

sehingga tidak sesuai dengan hipotesis.  

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil penelitian ini antara lain : 

1. Jumlah sampel terlalu sedikit sehingga hasil yang didapat kurang bisa mewakili nilai yang 

sebenarnya.  

2. Sampel diambil dari subjek yang tidak homogen, sehingga hasilnya sangat bervariasi.  
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3. Tingkat metabolisme dari masing-masing subjek berbeda, selain itu pola diet sehari-hari, 

aktivitas, dan konsumsi obat-obatan juga mempengaruhi kadar trigliserida dalam darah.  

 

Saran : 

1. Besar sampel dan homogenitas sampel haruslah diperhatikan dalam melakukan suatu 

penelitian agar data yang diperoleh benar-benar valid. 

2. Pada penelitian ini salah satu sampel plasma rusak karena adanya proses hemolisis 

sehingga merancukan data yang diperoleh. Hal ini seharusnya dapat diantisipasi dengan 

penambahan jumlah sampel sehingga tidak terjadi bias.  
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