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ABSTRAK 

 

PENGARUH GLUKOMANAN DIDALAM TANAMAN PORANG PADA 
HEWAN COBA MENCIT YANG DIINDUKSI ALOXAN TERHADAP 

PENURUNAN GULA DARAH  

PENELITIAN TRUE EKSPERIMENTAL 

Oleh : Virki Widoyanti 

Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit degeneratif yang ditandai dengan 
terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein 
yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja dan atau 
sekresi insulin. Gejala yang dikeluhkan pada penderita Diabetes Mellitus yaitu 
polidipsia, poliuria, polifagia, penurunan berat badan dan kesemutan.Tujuan 
penelitian ini adalah menentukan glukomanan yang terdapat pada porang terhadap 
penurunan gula darah. 

Penelitian ini menggunakan design true experiment dengan jumlah 28 hewan 
coba mencit berumur 10 minggu. Pembagian hewan coba terdiri dari 7 kelompok, 2 
kontrol negatif, 1 kontrol positif, dan 4 kelompok kontrol perlakuan. Adapun setiap 
kelompok terdiri dari 4 hewan coba. Variabel independent pada penelitian ini adalah 
serbuk porang (glukomanan) Variabel dependen adalah gula darah. Pengumpulan data 
menggunakan observasi gula darah setiap hari ke 0,1,3,5,7 dan dianalisis 
menggunakan Anova two-way dengan tingkat kemaknaan p ≤ 0.05. 
 Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan two way ANOVA didapatkan 
hasil rerata gula darah setelah pemberian perlakuan setiap kelompok selama 7 hari 
yaitu untuk kelompok 1 = 145.350; kelompok 2 = 127.850; kelompok 3; 218.950; 
kelompok 4 = 165.650; kelompok 5 = 164.00; kelompok 6 = 181.150;. kelompok 7 = 
192.400 Hari terbaik untuk menurunkan gula darah pada dosis terbaik menunjukan 
mulai perlakuan hari kelima dimana nilai statistik menunjukan nilai signifikan p = 
0,000. 

Kesimpulan, pemberian glukomanan dosis 50 mg/kg bb dapat menurunkan 
gula darah  mulai perlakuan hari ke 5. Penelitian selanjutnya disarankan diperlukan 
waktu yang lebih lama untuk melihat hasil yang lebih baik 
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