
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. High Density Lipoprotein 

 

 

 

1.  Pengertian  

High Density Lipoprotein (HDL) adalah lipoprotein berdensitas tinggi, 

terutama mengandung protein. HDL diproduksi di hati dan usus halus. 

HDL mengambil kolesterol dan fosfolipid yang ada di dalam darah dan 

menyerahkannya ke lipoprotein lain untuk diangkut kembali atau 

dikeluarkan dari tubuh (Muray, 2009). Guna menilai tinggi rendahnya 

HDL, digunakan angka standar dari NCEP ATP III yaitu kadar HDL 

rendah, < 40 mg/dl dan kadar HDL tinggi, ≥ 60 mg/dl. 

 

HDL kolesterol adalah lipoprotein yang mengandung banyak protein dan 

sedikit lemak. HDL bertindak seperti vacum cleaner yang menghisap 

sebanyak mungkin kolesterol berlebih. HDL memungut kolesterol ekstra 

dari sel-sel dan jaringan-jaringan untuk kemudian dibawa ke hati, dan 

menggunakannya untuk membuat cairan empedu atau mendaur ulangnya 

(Mason, 2008). 
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2.  Struktur dan Fungsi 

HDL adalah partikel lipoprotein yang terkecil, memiliki densitas yang 

paling tinggi karena lebih banyak mengandung protein dibandingkan 

kolesterol. Kandungan apolipoprotein terbanyaknya adalah Apo A-I dan 

Apo A-II. Hati mensintesis lipoprotein sebagai kompleks dari 

apolipoprotein dan fosfolipid, yang membentuk partikel kolesterol bebas, 

kompleks ini mampu mengambil kolesterol yang dibawa secara internal 

dari sel melalui interaksi dengan ATP-binding cassette transporter AI 

(ABCA1). Suatu enzim plasma yang disebut Lecithin-cholesterol 

acyltransferase (LCAT) mengkonversi kolesterol bebas menjadi 

kolesteril ester (bentuk yang lebih hidrofobik dari kolesterol), yang 

kemudian tersekuestrasi kedalam inti dari partikel lipoprotein, akhirnya 

menyebabkan HDL yang baru disintesis berbentuk bulat. Partikel HDL 

bertambah besar karena mereka beredar melalui aliran darah dan 

memasukkan lebih banyak kolesterol dan molekul fosfolipid dari sel dan 

lipoprotein lainnya, misalnya dengan interaksi dengan transporter 

ABCG1 dan Phospholipid Transport Protein (PLTP) (Murray, 2009). 

 

HDL mengangkut kolesterol sebagian besar ke hati atau organ 

steroidogenik seperti adrenal, ovarium, dan testis oleh kedua jalur 

langsung dan tidak langsung. HDL akan dibersihkan oleh reseptor HDL 

seperti Scavenger Reseptor BI (SR-BI), yang memediasi penyerapan 

selektif kolesterol dari HDL. Pada manusia, mungkin jalur yang paling 

relevan adalah yang tidak langsung, yang dimediasi oleh kolesterol ester 

transfer protein (CETP). Protein ini merubah trigliserida dari VLDL 
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terhadap ester kolesterol HDL. Sebagai hasilnya, VLDL diproses untuk 

LDL, yang dibuang dari sirkulasi oleh reseptor LDL jalur. Trigliserida 

tidak stabil dalam HDL, tetapi terdegradasi oleh hepatik lipase sehingga, 

akhirnya, partikel HDL kecil yang tersisa, yang akan memulai kembali 

penyerapan kolesterol dari sel. Kolesterol yang ditranspor ke hati akan 

dieksresikan ke empedu usus baik secara langsung maupun tidak 

langsung setelah konversi menjadi asam empedu. Pengiriman kolesterol 

HDL ke adrenal, ovarium, dan testis penting untuk sintesis hormon 

steroid (Murray, 2009). 

 

Beberapa langkah dalam metabolisme HDL dapat berpartisipasi dalam 

transportasi kolesterol dari lemak-sarat makrofag arteri aterosklerotik, 

yang disebut sel busa, ke hati untuk sekresi ke dalam empedu. Jalur ini 

telah disebut transportasi kolesterol terbalik dan dianggap sebagai fungsi 

pelindung klasik HDL terhadap aterosklerosis. Namun, HDL membawa 

banyak lemak dan protein, beberapa di antaranya memiliki konsentrasi 

yang sangat rendah, tetapi secara biologis sangat aktif. Misalnya, HDL 

dan protein dan konstituen lipid membantu untuk menghambat oksidasi, 

peradangan, aktivasi endothelium, koagulasi, dan agregasi platelet. 

Semua sifat ini dapat berkontribusi pada kemampuan HDL untuk 

melindungi dari aterosklerosis, dan belum diketahui mana yang paling 

penting (Daniil dkk., 2011).   
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3.  Metabolisme 

HDL  dilepaskan  sebagai  partikel  kecil  miskin  kolesterol  yang 

mengandung apoliprotein (apo) A, C, dan E: dan disebut HDL nascent. 

HDL nascent berasal dari usus halus dan hati, mempunyai bentuk gepeng 

dan mengandung apoliprotein A1. HDL nascent akan mendekati 

makrofag untuk mengambil kolesterol yang tersimpan di makrofag. 

Setelah mengambil kolesterol dari makrofag. HDL nascent  berubah 

menjadi HDL dewasa yang berbentuk bulat. Agar dapat diambil oleh 

HDL nascent, kolesterol (kolesterol bebas) dibagian dalam dari makrofag 

harus dibawa kepermukaan membran sel makrofag oleh suatu transporter 

yang  disebut adenosine  triphosphate-binding cassette  transporter-1 

atau disingkat ABC-1 (Adam, 2006). 

 

Setelah  mengambil  kolesterol  bebas dari  sel  makrofag,  kolesterol 

bebas  akan diesterfikasi menjadi kolesterol ester oleh enzim LCAT. 

Selanjutnya sebagian kolesterol ester yang dibawa oleh HDL akan 

mengambil dua jalur. Jalur pertama ialah ke hati dan ditangkap oleh 

reseptor SR-B1. Jalur kedua dari VLDL dan LDL dengan bantuan 

CETP.  Dengan  demikian  fungsi  HDL sebagai  “penyiap”  kolesterol 

dari  makrofag mempunyai dua jalur yaitu langsung ke hati dan jalur 

tidak langsung melalui VLDL dan LDL untuk membawa kolesterol 

kembali ke hati (Adam, 2006). 
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B.  Cabe Jawa 

 

 

 

1.  Daerah Asal dan Penyebaran 

Cabe jawa atau lada panjang (Piper retrofractum Vahl.), dikenal juga 

dengan nama cabe jamu. Nama daerah cabe jawa adalah campliputa 

(Aceh), lada panjang (Minang), cabe jamu/cabe sula (Jawa Barat), cabe 

jamo/cabe onggu (Madura), cabe (Jawa Tengah/Jawa Timur/umum) 

(Balitro, 2004). 

 

Selain di Indonesia jenis tanaman ini dapat tumbuh di kawasan 

Indochina, Thailand sampai bagian Selatan Asia Tenggara (Balitro, 

2004). Awalnya penanaman cabe jawa hanya terkonsentrasi di Jawa, 

namun saat ini tanaman cabe jawa banyak ditanam di berbagai daerah, 

diantaranya Jawa, Madura, Lampung, Sulawesi dan Ambon (Rukmana, 

2006). 

 

2.  Taksonomi dan Morfologi 

 Kedudukan cabe jawa dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan 

diklasifikaikan sebagai berikut. 

 Kingdom : Plantae 

 Divisi : Spermatophyta 

 Kelas  : Angiospermae 

 Sub Kelas : Monocotyledonae 

 Ordo  : Piperales 

 Famili : Piperaceae 
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 Genus : Piper 

 Spesies : Piper retrofractum Vahl. (Rukmana, 2008). 

 

Cabe jawa (Piper retrofractum Vahl.; long pepper) termasuk famili 

Piperaceae yang tumbuh merambat seperti lada. Karakteristik morfologi 

tanaman cabe jawa mirip dengan tanaman lada. Menurut Dirjenbun 

(2009) tanaman cabe jawa mempunyai dua jenis akar, yaitu akar utama 

berada di dalam tanah yang berfungsi untuk menyerap unsur hara dan air 

dari dalam tanah, dan akar lekat yang berfungsi untuk melekatkan batang 

sehingga tanaman dapat memanjat.Menurut Balitro (2004) ciri tanaman 

cabe jawa di antaranya adalah sebagai berikut : 

- Buah muda berwarna hijau, setelah cukup tua berwarna kuning 

gading dan setelah tua berwarna merah. 

- Daun berbentuk bundar telur sampai lonjong, dari pangkal daun 

bentuk jantung membundar dan ujungnya meruncing. 

- Mempunyai batang yang memiliki akar panjat pada ruasnya, sehingga 

tanaman ini dapat melekat erat pada tiang panjat atau batang pohon. 

Batang ini disebut juga sulur panjat. Tanaman ini juga memiliki sulur 

cabang buah, yaitu batang tempat keluarnya buah dan sulur cacing, 

yaitu batang yang keluar dari pangkal batang yang menjalar di 

permukaan tanah. 

- Batang yang telah tua berkayu, berwarna hijau tua. 

- Buah berbentuk silinder, pendek-panjang. 
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Direktorat Budidaya Tanaman Rempah dan Obat (2007) menambahkan 

ciri-ciri morfologi cabe jawa sebagai berikut: 

- Daun berbentuk bulat telur sampai lonjong, tunggal berseling, 

pangkal tumpul, ujung meruncing, bertulang menyirip terdiri dari 3–5 

pasang, permukaan daun bagian atas licin dan bagian bawah 

berbintik, daun muda berwarna hijau muda kekuningan dan daun tua 

berwarna hijau tua mengkilap, lebar daun dapat mencapai 5–10 cm 

serta panjang 14–19 cm. Panjang tangkai daun antara 1.5–2.5cm. 

- Bunga majemuk, berkelamin tunggal. Bunga majemuk tersebut 

tersusun dalam bentuk bulir. Panjang tangkai bunga tersebut dapat 

mencapai 0.5–2.0 cm. Benang sari berjumlah 2–3 buah, tangkai sari 

pendek, dan berwarna kuning. Putik berjumlah 2–3 buah dan 

berwarna hijau kekuningan. 

- Buah cabe jawa berbentuk silinder, berukuran 4–6 cm. Buah muda 

berwarna hijau, setelah cukup tua berwarna kuning gading dan 

setelah masak akan berwarna merah 

- Batang berupa sulur, berbuku-buku, dan bentuk silindris. Batang 

muda berwarna hijau agak lunak, sedangkan batang tua berwarna 

cokelat dan berkayu agak keras. Diameter batang dapat mencapai 4–6 

cm. Panjang ruas batang atau jarak antar buku mencapai 5–12 cm. 

Panjang sulur atau tinggi tanaman dapat mencapai 8–10 m. Setiap 

ruas akan tumbuh akar lekat, kadang-kadang juga tumbuh daun dan 

cabang. Batang utama yang memanjat ini juga disebut sulur panjat. 

Cabang tumbuh dari buku batang utama. Cabang-cabang yang keluar 
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dari batang utama jugadisebut cabang atau sulur buah karena dari 

sulur ini akan keluar buah.Sulur buah ini tumbuh mendatar dan tidak 

memiliki akar lekat. 

- Tanaman cabe jawa mempunyai dua jenis akar, yaitu: Akar utama, 

berada di dalam tanah yang berfungsi untuk menyerap unsur hara dan 

air dari dalam tanah. Akar lekat berada di atas permukaan tanah yang 

berfungsi untuk melekatkan batang sehingga tanaman dapat 

memanjat. 

 

     
Gambar 3. Tanaman cabe jawa (Permadi, 2008)    

 

 
  Gambar 4. Simplisia kering buah cabe jawa (Permadi, 2008) 
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3.  Kandungan Kimia 

Alkaloid: piperin, kavisin, piperidin, isobutildeka-trans-2-trans-4 

dienamida; saponin, polifenol, minyak atsiri, asam palmitat, 

asamtetrahidropiperat, 1-undesilenil-3,4-metilendioksibenzena, dan 

sesamin (BPOM RI, 2009). 

 

 

4.  Khasiat dan Kegunaan 

Penggunaan cabe jawa dalam bentuk simplisia termasuk dalam 10 besar 

bahan baku yang diserap oleh industri obat tradisional, dan menempati 

peringkat ke-enam, yaitu 9.5% dari total simplisia. Pemakaian simplisia 

ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata per tahun 20.81% dalam 

kurun waktu 1985-1990(Januwati et al. 2000). Kebutuhan cabe jawa 

berdasarkan ragam penggunaan(khasiat obat) adalah 47.73% (Kemala 

dkk., 2003).  

 

Cabe jawa merupakan salah satu dari 9 tanaman unggulan Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan dan dikelompokkan sebagai tanaman 

berkhasiat afrodisiak (Himayani, 2012). Cabe jawa merupakan salah satu 

jenis tanaman budidaya yang diketahui memiliki efek stimulan terhadap 

sel-sel syaraf sehingga meningkatkan stamina tubuh. Efek hormonal atau 

non hormonal dari tumbuhan seperti itu dikenal sebagai afrodisiak. 

Secara umum kandungan senyawa tumbuhan yang memiliki efek 

afrodisiak adalah turunan steroid, saponin, alkaloid, tannin dan senyawa 
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lain yang dapat melancarkan peredaran darah (Moeloek, 2009). Buah 

cabe jawa mengandung minyak atsiri, piperina, piperidina, asam 

palmitat, asamtetrahidropiperat, undecylenyl 3-4 methylenedioxy 

benzene, N-isobutyl decatrans-2 trans-4 dienamida, sesamin, 

eikosadienamida, eikosatrienamida, guinensia,oktadekadienamida, 

protein, karbohidrat, gliserida, tannin, kariofelina. Diduga bahan bioaktif 

yang berkhasiat afrodisiak di dalam buah cabe jawa adalah piperin, 

sekurangnya 25% piperin terkandung dalam ekstrak etanol cabe jawa 

(Usia, 2012). 

 

Syukur dan Hernani (2002) menyatakan bahwa cabe jawa banyak 

digunakan untuk bahan baku pembuatan obat tradisional, obat modern, 

dan campuran minuman. Selain itu, cabe jawa bermanfaat sebagai obat 

kolera, influenza, lemah syahwat, bronkitis, dan sesak nafas. Selanjutnya 

cabe jawa berkhasiat sebagai obat masuk angin, gangguan 

pencernaan,penguat lambung, obat kumur, dan pereda kejang perut. 

Bagian tanaman yang digunakan dan dimanfaatkan adalah daun dan biji 

dalam keadaan segar serta seluruh bagian tanaman yang dikeringkan 

dengan cara diangin-anginkan (Permadi,2008).  

 

Buah cabe jawa bermanfaat untuk mengobati kejang perut, muntah-

muntah, perut kembung,mulas, sukar buang air besar, disentri, diare, 

sakit kepala, sakit gigi, batuk,demam, sukar melahirkan, hidung 

berlendir, dan tekanan darah rendah (Yuniarti,2008). Bagian akar dari 

cabe jawa berfungsi untuk mengobati perut kembung, pencernaan 
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terganggu, tidak dapat hamil karena rahim dingin, membersihkan rahim 

setelah melahirkan, badan terasa lemah, dan stroke. Bagian daun cabe 

jawa berfungsi untuk mengobati kejang perut dan sakit gigi (Muhlisah, 

2007). 

 

 

 

 

C. Peran HDL dalam Dislipidemia 

 

Dislipidemia adalah kelainan metabolisme lipid yang ditandai peningkatan 

kolesterol total, kolesterol LDL, trigliserida di atas nilai normal serta 

penurunan kolesterol HDL di dalam darah. Secara ideal pengontrolan 

profil lipid harus mengusahakan agar tercapai nilai triad lipid ideal 

(Musunuru, 2010). HDL disebut juga α-lipoprotein mengandung 30% 

protein dan 48% lemak. HDL dikatakan kolesterol baik karena berperan 

membawa kelebihan kolesterol di jaringan kembali ke hati untuk 

diedarkan kembali atau dikeluarkan dari tubuh. HDL ini mencegah 

terjadinya penumpukkan kolesterol di jaringan, terutama di pembuluh 

darah. Kadar HDL menurun biasanya terlihat pada pria, obesitas, diabetes 

melitus, hipertrigliseridemia, dan lipoproteinemia sedangkan peningkatan 

HDL terjadi pada wanita, penurunan berat badan, olahraga teratur, dan 

berhenti merokok. 
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Fungsi HDL antara lain:  

1. Meningkatkan sintesis reseptor LDL  

2. Diduga sebagai sumber bahan pembentukan prostasiklin yang bersifat 

anti trombosis  

3. Sebagai sumber apoprotein untuk metabolisme VLDL remnant dan 

kilomikron remnant (Murray, 2009). 

 

Berdasarkan  studi epidemiologi, kadar High Density Lipoprotein (HDL) 

yang tinggi dapat mencegah perkembangan aterosklerosis. Mekanisme 

yang tepat tidak pasti, meskipun mungkin itu merupakan  konsekuensi dari 

satu atau lebih dari tindakan HDL yang telah dilaporkan. Penjelasan 

terbaik yang diketahui mungkin hubungan ini berkaitan dengan 

kemampuan HDL untuk mengangkut penghabisan kolesterol dari sel-sel di 

dinding arteri. Namun, HDL memiliki fungsi tambahan, beberapa di 

antaranya mungkin tidak terkait dengan peran mereka dalam transportasi 

lipid plasma. Misalnya, mereka mengikat lipopolisakarida, merangsang 

gerakan sel endotel, menghambat sintesis faktor platelet activating oleh sel 

endotel, dan melindungi eritrosit terhadap generasi aktivitas prokoagulan. 

HDL merangsang sintesis prostasiklin oleh sel endotel. Mereka juga 

mengikat prostasiklin dan sehingga memperpanjang waktu paruhnya. 

Mereka mengurangi epidermal growth factor yang menginduksi sintesis 

DNA di otot polos pembuluh darah (Barter, 2004). 

 

HDL adalah antitrombosis. Mereka memodulasi fungsi endotel, mungkin 

dengan merangsang endotel untuk memproduksi nitrat oksida (NO). HDL 
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juga memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi Tingkat dimana salah 

satu atau semua fungsi-fungsi transportasi nonlipid HDL berkontribusi 

pada perlindungan terhadap aterosklerosis masih belum pasti, meskipun 

bukti yang dipelajari bahwa setidaknya beberapa dari mereka mungkin 

sangat penting (Daniil dkk., 2011). 

 

HDL dilepaskan sebagai partikel miskin kolesterol yang mengandung 

apolipoprotein A, C, dan E; dan disebut HDL nascent. HDL nascent 

berasal dari usus halus dan hati, mempunyai bentuk gepeng dan 

mengandung apolipoprotein A1 (Anderson, 2013). HDL nascent akan 

mendekati makrofag untuk mengambil kolesterol yang tersimpan dalam 

makrofag. Setelah mengambil kolesterol dari makrofag, HDL nascent 

berubah menjadi HDL dewasa yang berbentuk bulat. Agar dapat diambil 

oleh HDL nascent, kolesterol bebas di bagian dalam dari makrofag harus 

dibawa ke permukaan membran makrofag oleh suatu transporter, yaitu 

adenosine triphosphate-binding casette transporters-1 (ABC-1) (Adam, 

2006). 

 

Kolesterol bebas akan diesterfikasi menjadi kolesterol ester oleh enzim 

lecithin cholesterol acyltransferase  (LCAT). Selanjutnya sebagian 

kolesterol yang dibawa oleh HDL akan mengambil dua jalur. Jalur 

pertama ialah ke hati dan ditangkap oleh Scavenger Receptor class B tipe 1 

(SR-B1). SR-BI tidak hanya mengantarkan kolesterol ester HDL yang 

tersisa ke hati, tetapi juga meningkatkan aktivitas pengambilan kolesterol 

HDL baik yang teresterifikasi maupun tidak teresterifikasi tanpa 
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mendegradasi apolipoprotein HDL. Proses ini dikenal sebagai selective 

uptake. Jalur kedua adalah kolesterol ester dalam HDL akan dipertukarkan 

dengan trigliserid dari VLDL dan LDL dengan bantuan cholesterol ester 

transfer protein (CETP) (Murray, 2009). 

 

Konsentrasi HDL bervariasi secara timbal-balik dengan konsentrasi 

trigliserid plasma dan secara langsung dengan aktivitas lipoprotein lipase. 

Hal ini mungkin disebabkan oleh surplus konstituen permukaan, misal 

fosfolipid dan apo A-I yang dilepaskan selama hidrolisis inti trigliserid 

kilomikron dan VLDL (Daniel, 2006). Konsentrasi HDL berhubungan 

secara terbalik dengan insiden aterosklerosis koroner. Keadaan ini terjadi 

karena konsentrasi HDL mencerminkan efisiensi pembersihan kolesterol 

dari jaringan (Page, 2010). Berdasarkan hasil penelitian, HDL dapat 

berperan sebagai antioksidan dan antitrombosis selain perannya dalam 

transpor lipid dalam darah. HDL juga penting untuk memelihara kondisi 

normal endotel pembuluh darah, menghambat  apoptosis sel, dan berperan 

dalam perbaikan endotel yang rusak (Barter, 2004). 

 

HDL diduga memiliki efek antiaterogenik, antara lain menghambat 

oksidasi Low Density Lipoprotein (LDL), menghambat inflamasi endotel, 

meningkatkan produksi nitrit oksida endotel, meningkatkan 

bioavailabilitas prostasiklin, dan menghambat koagulasi dan agregasi 

platelet. Namun, mekanisme molecular terhadap masing-masing efek 

tersebut belum dapat dijelaskan (Daniil, 2011). HDL cenderung membawa 

kolesterol menjauhi arteri dan kembali ke hati, menyingkirkan kolesterol 
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yang berlebihan di plak ateroma dan menghambat perkembangan plak 

selama proses aterogenesis (Guyton, 2009). 

 

 

D. Potensi Cabe Jawa dalam Meningkatkan Kadar HDL 

 

 

 

Piperin merupakan salah satu senyawa alkaloid yang dapat dijumpai dalam 

ekstrak cabe jawa. Dalam Ekstrak etanol 95% cabe jawa terdapat sebanyak 

25% piperin. Rumus molekul piperine C17H19NO3 dan memiliki melting 

point 128
o
C-132

o
C. Piperin merupakan trans-trans streoisomer dari 1-

piperoylpiperidine. Piperin juga dikenal sebagai (E. E)-1-piperoylpiperidin 

dan (E,E)-1-[5-(1,3-benzodioxol-5-y1)-1-oxo-2,4-pentdienyl] piperidin 

(Usia, 2012). 

 

Piperin terbukti meningkatkan kadar HDL plasma pada tikus percobaan. 

Mekanismenya masih belum jelas, namun hipotesis yang mungkin adalah 

piperin bekerja sebagai agonis reseptor MC-4. Piperin juga mempengaruhi 

aktivitas tirogenik yang memodulasi kadar lipoprotein dan resistensi 

insulin pada tikus yang diberi diet tinggi lemak. Selain itu piperin juga 

menghambat akumulasi lipid dan lipoprotein secara signifikan dengan 

memodulasi enzim yang berperan pada metabolisme lipid, seperti 

Lecithin-cholesterol acyltransferase (LCAT) dan lipoprotein lipase (LPL) 

(Shah dkk., 2011). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Vijayakumar menyebutkan bahwa piperine mampu meningkatkan kadar 

HDL dengan cara meningkatkan Apo A-1, yaitu apolipoprotein terbanyak 
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pembentuk HDL, sehingga kadar Apo A-1 berbanding lurus dengan kadar 

HDL (Vijayakumar, 2006). 

 

Di Indonesia sendiri cabe jawa sudah lama dikenal sebagai sediaan 

aprodiasiak (BPOM, 2009). Ekstrak cabe jawa dengan dosis 100mg/hari 

dapat menjadi fitofarmaka androgenik, yaitu meningkatkan kadar 

testosterone darah dan meningkatkan libido serta bersifat aman (Moeluk et 

al., 2009). Tingginya kadar testosterone berkorelasi positif terhadap 

peningkatan kadar HDL (Page, 2008). HDL sendiri merupakan lipoprotein 

yang mengangkut kolesterol ke organ-organ steroidogenik untuk 

pembentukan hormone steroid seperti testosteron (Murray, 2009), 

sehingga jika kadar testosteron meningkat maka kadar HDL juga akan 

meningkat karena HDL yang bertugas membawa kolesterol yang 

merupakan bahan baku pembentukan hormon testosteron itu sendiri. 

 


