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ABSTRAK   

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh medan listrik dan magnet pada darah 

terhadap perbaikan kadar glukosa darah, kadar kreatinin dan profil protein ginjal mencit 

(Mus musculus) diabetik. Penelitian ini menggunakan 40 ekor mencit jantan dewasa strain 

BALB/c, umur 3-4 minggu, berat badan 25-35 g. Hewan coba mencit dibagi dalam 2 

kelompok besar yaitu kelompok diabetik dan kelompok normal. Kelompok diabetik dibagi 

menjadi 4 subkelompok yaitu kelompok kontrol diabetik (DM0L0), kelompok perlakuan 

medan listrik off (DM1L0), kelompok perlakuan medan magnet off (DM0L1) dan 

kelompok perlakuan medan listrik dan medan magnet on (DM1L1). Kelompok normal 

dibagi menjadi 4 subkelompok yaitu kelompok kontrol normal (NM0L0), kelompok 

perlakuan medan listrik off (NM1L0), kelompok perlakuan medan magnet Off (NM1L0) 

dan kelompok perlakuan medan listrik dan magnet On (NM1L1). Kelompok perlakuan 

diberi induksi DM dan perlakuan dengan alat terapi. Induksi DM dilakukan dengan 

pemberian lard secara per oral, serta injeksi streptozotocin peritoneal. Perlakuan dilakukan 

dengan meletakkan mencit dalam alat terapi. Masing-masing kelompok diberi perlakuan 

dengan medan listrik searah dan medan magnet permanen sebesar 1,683 mT selama 1 jam 

dengan rentang waktu 30 hari. Kadar glukosa darah puasa diukur pada hari pertama 

perlakuan dan di akhir perlakuan. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov (α=0,05) yang dilanjut 

dengan uji  ANOVA (α=0,05) untuk parameter kadar glukosa darah puasa menunjukkan 

bahwa pemberian seluruh perlakuan medan magnet permanen dan listrik searah  

berpengaruh terhadap penurunan kadar glukosa darah puasa mencit diabetik. Untuk 

parameter kadar kreatinin, pemberian perlakuan medan magnet permanen saja maupun 

kombinasi medan magnet permanen dan listrik searah berpengaruh terhadap penurunan 

kadar kreatinin serum mencit diabetik, sedangkan pemberian perlakuan medan listrik searah 

saja tidak berpengaruh terhadap penurunan kadar kreatinin serum mencit diabetik. Untuk 

parameter profil protein kinase c, pemberian perlakuan kombinasi medan magnet permanen 

dan listrik searah berpengaruh terhadap penurunan protein kinase c mencit diabetik 

sedangkan pemberian perlakuan medan magnet permanen saja maupun medan listrik searah 

saja tidak berpengaruh terhadap penurunan protein kinase c mencit. Dari keseluruhan 

perlakuan, permberian kombinasi medan magnet permanen dan listrik searah adalah 

perlakuan terbaik dalam memperbaiki kondisi diabetik berdasarkan tiga parameter yaitu 

kadar gula darah, kadar kreatinin, dan profil protein ginjal mencit.   

Kata kunci: medan listrik, medan magnet, kadar glukosa darah puasa, kadar kreatinin, profil 

protein ginjal.   
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