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Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi potensi teripang lokal yang hidup di 
Pantai Timur Surabaya Paracaudina australis untuk dimanfaatkan dalam perbaikan 
sensitivitas adiposit dan sel otot terhadap insulin yang menurun pada diabetes mellitus. 

Tujuan tersebut dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa selama ini P. australis hanya 
dimanfaatkan sebagai kudapan (sebagai keripik teripang) yang bernilai komersial rendah. 
Dari penelitian tahun pertama, diketahui bahwa ekstrak dinding tubuh P. australis 

dengan dosis mulai setara dengan berat kering 0,01 hingga 0,03 g/20 g BB dapat 
memperbaiki sensitivitas sel terhadap insulin. 

Penelitian tahun ini diawali dengan uji toksisitas ekstrak teripang untuk 
mengetahui LD50 dengan menggunakan hewan coba mencit. Dosis yang digunakan untuk 
uji toksisitas adalah setara dengan 0,03, 0,06, 0,09, 0,12, dan 0,15 g/20 g BB. Hingga 7 
hari pengamatan tidak ditemukan tanda-tanda toksisitas. Oleh karea itu dilakukan uji 
toksisitas lanjutan dengan dosis yang diberikan setara dengan berat kering 0,24, 0,48 dan 
0,96 g/20 g BB. Dari hasil uji toksisitas hingga dosis 0,96 g/20 g BB, tidak ditemukan 
adanya bukti toksisitas teripang 

Tahap fraksinasi ekstrak dilakukan secara bertahap terhadap serbuk teripang 
kering hasil freezedrying. Serbuk teripang dimaserasi bertahap dengan n-heksan, 
kloroform dan etanol. Yang menjadikan fraksi non polar, semi polar dan polar. Ekstrak 
dan ketiga fraksi tersebut kemudian diuji aktivitas antioksidan in vitro dengan metode 
DPPH.  

Uji aktivitas antioksidan in vivo dilakukan dengan menggunakan hewan coba 
mencit strain BALB C jantan umur 3-4 bulan, dengan berat badan 30-40 g. Hewan coba 
dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol normal tanpa induksi (KN) dan 
kelompok mencit diabetik hasil induksi high fat diet dan STZ. Pemberian high fat diet 
dilakukan selama 2 minggu dengan dosis 15 ml/kg BB.  Induksi STZ dilakukan dengan 
metode multiple low dose 20 mg/kg BB/hari selama 5 hari. Mencit diabetik (kadar 
glukosa darah acak > 225 mg/dL) dapat diperoleh 7- 14 hari setelah induksi STZ. 
Kelompok mencit diabetik dibedakan menjadi 2 subkelompok yaitu kelompok kontrol 
diabet (KD) dan kontrol dengan metformin (KM), dan kelompok perlakuan dengan 
teripang. Kelompok perlakuan dengan teripang dibagi menjadi 4 kelompok yaitu 
kelompok ekstrak (KC), kelompok yang diberi fraksi non polar (NP), semi polar (SP) 
dan polar (PP) dengan dosis setara dengan 0,0274 g berat kering/20 g BB. Perlakuan 
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diberikan selama 14 hari, pada hari ke 15  dilakukan berat badan, pengukuran kadar 
glukosa darah puasa (setelah mencit dipuasakan 6-7 jam), uji toleransi glukosa per oral, 
pengambilan serum darah, dan pengambilan lingua. Serum yang diperoleh kemudian 
diukur kadar malondialdehyde (dengan TBARS assay) sebagai indikator terjadinya 
peroksidasi lipid oleh aktivitas oksidasi karena hiperglikemia. Densitas glucose 

transporter4 (GLUT4) sel dihitung dari hasil pengamatan sediaan histologi dalam  irisan 
lingua dengan pewarnaan imunohistokimia terhadap GLUT4. Data hasil uji toleransi 
terhadap glukosa dan densitas GLUT4  digunakan untuk menunjukkan respons jaringan 
terhadap insulin. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) ekstrak teripang tidak toksik untuk 
pemakaian akut, (2) Aktivitas antioksidan tertinggi dicapai oleh fraksi semi polar, 
kemudian diikuti oleh  fraksi non polar , (3) Pemberian fraksi semi polar dan non polar 
menurunkan aktivitas peroksidasi lipid, tetapi berdasarkan uji toleransi terhadap glukosa, 
belum terlihat mampu meningkatkan toleransi terhadap insulin, tetapi mampu 
meningkatkan berat badan. Hasil penelitian belum dapat menunjukkan apakah perbaikan 
pada kadar glukosa darah penderita diabetes dapat diperbaiki melalui aksi aktivitas 
antioksidan fraksi semi polar dan non polar teripang, karena penurunan kadar MDA yang 
diakibatkan oleh fraksi semi polar dan non polar tidak berkorelasi dengan penurunan 
kadar glukosa darah. Untuk itu perlu dilakukan peneltian lanjutan dengan lama waktu 
perlakuan sebagai variabel, dan kisaran waktu yang digunakan hingga lebih dari 2 
minggu.  
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