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Dalam rangka upaya meneari makanan dengan nHai gizi tinggi, maka tablet spiru
lina yang berasal dari ganggang hijau biru Spirulina plalensis dapat digunakan sebagai 
salah satu alternatif sumber protein nabati yang patut mendapat perhatian. Makanan 
kesehatan ini dipasarkan dalam bentuk tablet untuk mempermudah eara pemakaiannya. 
Selain digunakan sebagai makanan tambahan, tablet spirulina juga berfungsi sebagai 
makanan kesehatan dalant upaya membantu penyembuhan beberapa penyalcit antara lain 
pada kasus yang berhubungan dengan kadar gula darah, kadar kolesterol darah, kasus 
anemia dan penyakit mata serta masa penyembuhan beberapa penyakit pada usia lanjut 

Te1ah dilakukan penelitian seeara laboratoris dampak pengaruh pemberian tablet 
spiruHna bila dibandingkan dengan tablet tolbutamida dalam penurunan kadar gula darah 
pada hewan cob a tikus putih diabetes dengan metode penguk:uran seeara enzimatis 
glukosa oksidase ( GOD - PAP method) dan kemudian dilakukan pengukuran kadar gula 
darabnya dengan alat spektrofotometer UV-VIS. Efek penurunan kadar glukosa darah 
diamati dalam bentuk prosentase penurunan kadar glukosa darah dibandingkan dengan 
kadar glukosa darah mula-mula. 

Dari hasil penelitian terlihat bahwa antara kelompok kontrol normal dan kelompok 
kontrol diabetes tidak ada perbedaan bermakna secara statistik, begitu pula dengan 
kelompok perJakuan dengan dosis 0,27 mglg BB bila dibandingkan dengan kelompok 
kontrol diabetes. Perbedaan yang bermakna terlihat pada kelompok perlakuan dosis 0,378 
mglg BB dan kelompok perlakuan dosis 0,54 mglg BB dengan kelompok pembanding dan 
dengan kelompok kontrol diabetes. Hal ini menunjukkan bahwa tablet spirulina dengan 
dosis 0,378 mglg BE dan dosis 0,54 mglg BB dapat digunakan dalam membantu penu
runan kadar glukosa darah disamping penggunaan tablet tolbutamida. 

Dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan tablet spirulina di masa datang 
dapat digunakan dalam membantu proses penurunan kadar glukosa darah. 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terselesaikannya laporan 

penelitian yang beIjudul " Dampak pemberian tablet Spirulina dibandingkan tablet 

tolbutamida dalam menurunkan kadar gula darah tikus putih diabetes". Penelitian 

ini terlaksana alas dana SPPIDPP Universitas Airlangga 

Kepada Rektor Universitas Airlangga dan Ketua Lembaga Penelitian sebagai pem

beri dana SPPIDPP untuk pelaksanaan penelitian ini tim peneliti mengucapkan terima ka

sih dan berkat bantuan dad Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga serta Kepala 

Laboratorium Kimia Medisinal, maka penelitian ini dapat terselesaikan, atas bantuan 

tersebut dengan tulus kamipun mengucapkan terima kasih, juga kepada semua pihak yang 

telah membantu kami dalam menyelesaikan penelitian ini, kami mengucapkan terima kasih 

pula. 

Akhir kata semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna untuk pendidikan. 

Surabaya, Februari 1996 

Tim peneliti 
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