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ABSTRAK 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh induksi polisakarida krestin terhadap kadar glukosa darah 
puasa dan kadar nitrit mencit (Mus musculus) setelah diinduksi 2-methoxyethanol. 
Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL). 
Hewan coba yang digunakan adalah 49 ekor mencit betina galur Balb/C. Hewan 
coba dibagi dalam 7 kelompok perlakuan, yaitu K (kelompok kontrol), KD 
(kontrol diabetes yang diinjeksi streptozotocine dosis 30 mg/kg bb selama 5 hari), 
KN (kontrol negatif yang dinjeksi 2-methoxyethanol dosis 300 mg/kg bb selama 
15 hari), KP (kontrol positif yang diinjeksi streptozotocine dosis 30 mg/kg bb 
selama 5 hari dan metformin dosis 65 mg/kg bb selama 7 hari), P1 (kelompok 
yang diinjeksi 2-methoxyethanol dosis 300 mg/kg bb selama 15 hari dan 
polisakarida krestin dosis 58,5 mg/kg bb selama 7 hari), P2 (kelompok yang 
diinjeksi 2-methoxyethanol dosis 300 mg/kg bb selama 15 hari dan polisakarida 
krestin dosis 117 mg/kg bb selama 7 hari), dan P3 (kelompok yang diinjeksi 2-
methoxyethanol dosis 300 mg/kg bb selama 15 hari dan polisakarida krestin dosis 
175,5 mg/kg bb selama 7 hari). Kadar glukosa darah puasa diukur dengan 
menggunakan glukometer. Kadar nitrit diketahui pada serum dengan 
menggunakan spektrofotometri (λ=540 nm). Hasil penelitian yang telah 
didapatkan dianalisis menggunakan uji One Way Anova pada software Statistical 
Product and Service Solution (SPSS). Uji One Way Anova bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh perlakuan dan uji Duncan bertujuan untuk mengetahui beda 
antar kelompok perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan polisakarida krestin 
dapat menurunkan kadar glukosa darah puasa pada kelompok P1, P2, dan P3. 
Polisakarida krestin juga menurunkan kadar nitrit pada kelompok P1, P2, dan P3. 
 
Kata kunci: Polisakarida krestin, glukosa darah puasa, nitrit oksida. 
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