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ABSTRAK 

 Diabetes mellitus (DM) merupakan penyakit metabolik yang dicirikan oleh kondisi 
kadar gula darah yang tinggi (hiperglikemia). Penyakit DM tipe 2 memiliki ciri 
menurunnya sensitivitas sel terhadap rangsangan hormon insulin akibat adanya timbunan 
lemak ektopik. Kondisi resistensi insulin dapat diindikasikan dari indeks HOMA-IR yang 
tinggi dan translokasi glucose transporter 4 (GLUT4) pada membran sel otot lurik. 
Perlakuan berbagai kombinasi medan listrik, medan magnet, dan sinar inframerah 
memiliki potensi untuk menurunkan resistensi insulin karena dapat melancarkan sirkulasi 
darah dan meningkatkan kadar ion Ca2+ dalam sel. Penelitian menggunakan 30 ekor 
mencit jantan dewasa strain BALB/c yang diinduksi diabetes dengan metode high-fat 
diet/streptozotocin hingga kadar gula acak mencapai >200 mg/dL. Mencit diabetik 
kemudian diberikan terapi kombinasi medan listrik (searah atau bolak-balik), medan 
magnet (permanen atau elektromagnetik), dan sinar inframerah (dengan atau tanpa sinar 
inframerah) selama 15 menit setiap hari selama 28 hari. Data kadar gula darah puasa, 
insulin plasma, indeks HOMA-IR, dan densitas GLUT4 pada membran sel setelah 
perlakuan kemudian dianalisis secara statistik pada α = 0,05. Hasil menunjukkan bahwa 
semua kombinasi perlakuan medan listrik, medan magnet, dan sinar inframerah mampu 
menurunkan kadar gula darah puasa dan indeks HOMA-IR secara signifikan, namun tidak 
berpengaruh pada kadar insulin plasma dan translokasi GLUT4 secara signifikan 
dibandingkan kelompok kontrol diabetes. Berdasarkan hasil penelitian, maka kombinasi 
terbaik untuk menurunkan resistensi insulin pada mencit diabetik adalah PSI+ (kombinasi 
medan magnet permanen, medan listrik searah, dengan sinar inframerah), diindikasikan 
dengan nilai HOMA-IR yang paling rendah dibandingkan dengan kelompok perlakuan 
yang lain. 
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