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ABSTRAK 
  
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh ekstrak teripang 
Paracaudina australis pada sensitivitas sel otot lurik terhadap glukosa yang 
ditentukan berdasarkan uji toleransi glukosa dan densitas glucose transporter 4 
(GLUT-4). Hewan coba yang digunakan adalah 42 ekor mencit (Mus musculus) 
jantan strain Swiss Webster sedangkan teripang diambil dari selat Madura. Hewan 
coba dibagi menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompok 7 ekor mencit yaitu Kn 
(kontrol normal), Kd (kontrol diabetik), Kg (kontrol glibenclamide), dan P 
(perlakuan) yang terdiri atas P1 (dosis ekstrak teripang 0,025 g/20 g BB mencit), P2 
(dosis ekstrak teripang 0,05 g/20 g BB mencit), dan P3 (dosis ekstrak teripang 
0,075 g/20 g BB mencit). Pemberian ekstrak teripang dan glibenclamide dilakukan 
selama 14 hari secara gavage pada mencit diabetik yang diinduksi streptozotosin 
melalui injeksi intraperitoneal dengan multiple low dose 40 mg/kg selama 5 hari. 
Darah diambil dari ujung ekor untuk uji toleransi glukosa pada akhir perlakuan, 
kemudian lidah diambil dan dibuat sediaan histologi dengan pewarnaan 
imunohistokomia untuk menghitung densitas GLUT-4. Penghitungan densitas 
GLUT-4 dilakukan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100x10. Data 
dianalis dengan uji One Way ANOVA (α = 0,05) atau Mann Whitney dan untuk 
mengetahui beda nyata antar dua kelompok dilakukan uji Duncan atau t 
independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak teripang Paracaudina 
australis berpengaruh pada sensitivitas sel otot lurik terhadap glukosa yang 
ditentukan berdasarkan penurunan kadar glukosa darah selama uji toleransi glukosa 
dan peningkatan densitas GLUT-4 di membran sel otot lurik. Sensitivitas sel otot 
lurik mencit diabetik terhadap glukosa tertinggi adalah kelompok P1 dengan dosis 
ekstrak teripang P. australis 0,025 g/20 g BB mencit. 
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