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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberian ekstrak
kayu manis (Cinnamomum burmanii) kombinasi simvastatin terhadap penurunan
kadar kolesterol total pada mencit putih jantan (Mus musculus). Penelitian ini
menggunakan metode eksperimental laboratorium (In vivo) sebanyak 24 ekor mencit
strain wistar sebagai hewan uji. Mencit sebelum diberikan perlakuan ditimbang berat
badan masing-masing mencit kemudian dikelompokkan sesuai dengan kelompok uji
yang terdiri dari enam kelompok yakni, kelompok kontrol normal, kelompok kontrol
negatif, kelompok kontrol positif simvastatin 1,3 mg/kg BB, kelompok perlakuan
ekstrak kayu manis (cinnamomum burmanii) 8 mg/kg BB, kelompok perlakuan
kombinasi 1 ekstrak kayu manis 8 mg/kg BB dan simvastatin 1,3 mg/kg BB, dan
kelompok perlakuan kombinasi 2 ekstrak kayu manis 10 mg/kg BB dan simvastatin
1,3 mg/kg BB. Pengukuran kadar kolesterol awal dilakukan pada hari ke-0, kemudian
mencit diberikan PTU 0,02% dan kuning telur 10 mg/kg BB selama 6 hari berturut-
turut, setelah itu dilakukan pengukuran kadar kolesterol pada hari ke-7, kemudian
pada hari ke-8 diberikan perlakuan sesuai dengan kelompok kontrol masing-masing
selama 7 hari berturut-turut pada pukul 5 sore, pada hari ke-14 mencit diukur kadar
kolesterol total. Pengukuran kadar kolesterol ini menggunakan alat spektrofotometer
Biochemical Analyze. Data yang diperoleh diolah menggunakan metode statistik One
Way Anova. Berdasarkan hasil, diperoleh bahwa penggunaan kombinasi dari ekstrak
etanol kayu manis (Cinnamomum burmanii) dan simvastatin dapat menurunkan kadar
kolesterol total pada mencit dari 125 mg/dL menjadi 79,815 mg/dL dan 116,5 mg/dL
menjadi 69,79 mg/dL, dengan dosis kayu manis masing-masing 8 mg/kg BB dan 10
mg/kg BB, serta penggunaan kombinasi dengan dosis tersebut tidak menyebabkan
hipolipidemik ataupun efek merugikan lainnya.
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