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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh pemberian ekstrak 
teripang Paracaudina australis terhadap aktivitas peroksidasi lipid mencit 
diabetik; (2) korelasi perubahan aktivitas peroksidasi lipid dengan kadar glukosa 
darah mencit diabetik. Penelitian ini menggunakan hewan coba mencit umur 3-4 
bulan dengan berat berkisar 30-40 g. Hewan coba dibagi menjadi 6 kelompok 
perlakuan, yaitu KN sebagai kelompok mencit non diabetik tanpa perlakuan 
ekstrak teripang dan glibenclamide, KD sebagai kelompok mencit diabetik tanpa 
perlakuan ekstrak teripang dan glibenclamide, KG sebagai kelompok mencit 
diabetik tanpa perlakuan ekstrak teripang tetapi diberi glibenclamide setara 
dengan  0,2 mg/20 g BB , serta P1, P2, dan P3 sebagai kelompok mencit diabetik 
dan diberi perlakuan dengan memberikan ekstrak teripang P.australis per oral 
selama 14 hari, berturut – turut setara dengan 0,025; 0,05; 0,75 berat kering/20 g 
BB/hari. Induksi DM dilakukan dengan cara injeksi streptozotocin (STZ) dalam 
bufer sitrat pH 4,5 dengan dosis setara dengan 0,8 mg/20g BB secara i.p pada 
mencit selama 5 hari. Selain itu dilakukan pengukuran kadar glukosa darah 
menggunakan glukometer pada hari ke 7 dan ke 14 setelah induksi STZ, serta 
pada hari ke 1, 5, 9, dan 14 setelah diberi perlakuan air mineral, glibenclamide, 
dan teripang. Selanjutnya, dilakukan pengukuran kadar malondialdehide (MDA) 
serum sebagai  uji penentuan kadar peroksidasi lipid menggunakan kit Northwest 
Life Science Specialities. Data yang dikumpulkan berupa kadar MDA serum serta 
kadar glukosa darah. Pada data kadar MDA serum diuji secara statistik 
menggunakan uji Kruskal-Wallis dan dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney 
sedangkan pada data kadar glukosa darah diuji secara statistik menggunakan uji 
ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Kemudian dilanjutkan uji korelasi 
Pearson untuk mengetahui hubungan antara kadar MDA dan kadar glukosa darah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian ekstrak teripang P.australis tidak 
berpengaruh terhadap penurunan kadar MDA, tetapi terdapat korelasi positif yang 
berbeda bermakna  antara penurunan kadar MDA terhadap penurunan kadar 
glukosa darah. 
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