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ABSTRACT

THE EFFECT OF IMMERSON THE OKRA FRUIT ON BLOOD
GLUCOSE LEVEL REGULATION IN PATIENTS WITH DIABETES

MELLITUS

Quasy Experimental Study

By: Hurin’in Aisy Baridah

Diabetes mellitus is a metabolic disorder caused by abnormality of insulin
secretion and insulin action in order to decrease glucose absorption. Abelmoschus
Esculentus is predicted to be able to reduce blood glucose level. In world,
Diabetes Mellitus care was 245 dollars million in 2012.
This research used the quasy experimental design with pre and post-test control
group design a total of 20 patients with diabetes mellitus in Puskesmas Nganjuk
were taken based on the technique of purpossive sampling and divided into two
groups with a total of 10 respondents group the intervention and comparison
groups respondents 10. The independent variable was giving Abelmoschus
Esculentus. The dependent variable was subjected with therapy from physician.
Data was analyzed using Wilcoxon Signed Rank Test and Mann Whitney U-test
with α<0.05 significant level.
Wilcoxon Signed Rank Test result in 2-hour post-prandial blood glucose of the
intervention group (p=0,007), control group (p=0,169). Mann Whitney U-test
showed no significant difference between pre-test and post-test 2-hour post-
prandial blood glucose of the intervention and control groups (p=0,427).
In conclusion, Abelmoschus Esculentus able to regulate the 2-hour post-prandial
blood glucose level and inhibit absorption of glucose in the digestive systems of
patients with diabetes mellitus.

Keywords : Diabetes mellitus, blood glucose level, abelmoschus esculentus
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Diabetes mellitus (DM) salah satu gangguan metabolik yang paling umum

di dunia dan prevalensi diabetes diproyeksikan akan meningkat dari tahun 2014

ke tahun 2035 (Guariguata et al. 2014). Diabetes mellitus termasuk kelompok

penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah >126 mg/dl dengan

pemeriksaan glukosa plasma puasa, >200 mg/dl dengan pemeriksaan glukosa

plasma 2-jam setelah Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) dan >200 mg/dl

dengan pemeriksaan glukosa plasma sewaktu disertai keluhan klasik, dan kadar

glukosa darah 2 jam post prandial >180 mg/dl (PERKENI 2015). Terganggunya

regulasi glukosa darah pada diabetes mellitus yaitu hiperglikemia dengan gula

darah >200 mg/dl karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya

(American Diabetes Association 2014a). Hiperglikemi pada DM dalam jangka

waktu yang lama dapat menimbulkan beragam kelainan di berbagai

mikrovaskular, makrovaskular, neurologis dan komplikasi infeksi termasuk

karbohidrat, lemak, dan metabolisme protein (Yang et al. 2015).

International Diabetes Federation (IDF) (2014) memperkirakan bahwa

8,2% orang dewasa berusia 20-79 tahun sekitar 387 juta orang hidup dengan

diabetes, dan penderita DM diproyeksikan meningkat melebihi 592 juta orang

pada tahun 2035. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) (2013) jumlah

diabetes di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 12.191.564 orang terdiagnosis

dengan kadar glukosa darah ≥200 mg/dl dan 30,4% dari penderita berumur >15

tahun (Kementrian Kesehatan RI 2014). Menurut Purwanti (2013 dalam

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PEMBERIAN RENDAMAN ... HURIN'IN AISY B



2

Ertana 2016) sekitar 1785 orang terkena kompliasi diabetes mellitus yaitu

neuropati 63,5%, retinopati 42%, nefropati 7,3%, makrovaskular 16%, dan luka

kaki diabetik 15%. Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tahun 2014 melaporkan

bahwa tercatat 3.783 penderita DM selama bulan Oktober-Desember tahun 2013

(Setyorini, Dewi, Hidayati 2014). Hasil wawancara dengan petugas Poli Umum

Puskesmas Kec. Nganjuk didapatkan data angka kejadian DM sebanyak 316

orang pada bulan Januari sampai April 2017. Salah satu kelurahan yang dilayani

oleh Puskesmas Kec. Nganjuk yaitu kelurahan Kauman dengan jumlah pasien

DM paling banyak sekitar 120 pasien. Rentang usia pasien DM 20-70 tahun

dengan kadar glukosa darah 2jam post-prandial > 200 mg/dl.

Diabetes mellitus disebabkan oleh resistensi insulin yang berpengaruh

pada proses dari metabolisme karbohidrat, karena glukosa transporter dalam sel

atau GLUT-4 bisa ke membran plasma jika adanya insulin. (Ganong 2005).

Enzim α-amilase pankreas adalah enzim yang berperan penting dalam sistem

pencernaan dan langkah awal mengkatalisis dalam hidrolisis pati menjadi

campuran oligosakarida yang lebih kecil yang terdiri dari maltosa, maltotriosa,

dan sejumlah α-(1-6) dan α-(1-4) oligoglucans. Proses ini selanjutnya akan

terdegradasi ke absorpsi glukosa yang memasuki aliran darah dilakukan oleh

enzim α-glukosidase . Degradasi karbohidrat makanan ini berlangsung dengan

cepat dan menyebabkan peningkatan PPHG (Hiperglikemia Post-Prandial).

Enzim α-glukosidase berkorelasi dengan peningkatan kadar glukosa post-prandial

yang merupakan aspek penting dalam pengobatan diabetes mellitus (P. Sudha et

al. 2011).
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Intervensi dalam mengontrol kadar glukosa darah salah satunya

penggunaan insulin dan mengkonsumsi obat antidiabetes oral. Hal ini dapat

menimbulkan toksik bagi tubuh karena penggunaannya dalam jangka waktu lama

dan membutuhkan biaya yang mahal (Pasaribu, Sitorus, Bahri 2012). Di U.S.,

American Diabetes Association (ADA) memperkirakan biaya perawatan

kesehatan diabetes pada tahun 2012 sekitar $245 miliar untuk 22,3 juta penderita

(Petersen 2016). Minat penggunaan produk kesehatan herbal meningkat untuk

pengobataan saat ini. Sumber tanaman telah menjadi target untuk mengeksplorasi

obat baru dan dalam mencari senyawa aktif secara biologis (Amin 2011).

Masyarakat Indonesia menggunakan tanaman obat sebagai salah satu alternatif

pengobatan (Wicaksono 2013). Penelitian saat ini banyak yang menggunakan

bahan herbal untuk tujuan farmakologi. Tumbuhan herbal yang mengandung

flavonoid mampu menurunkan kadar glukosa dalam darah (Upendra Rao et al.

2010).

Okra (Abelmoschus esculantus) merupakan tanaman yang banyak akan

inhibitor α-glukosidase serta memiliki penghambatan aktivitas α-glukosidase

yang kuat (Gholamhoseinian, Fallah, & Sharififar 2009;Nhiem et al. 2010).

Penelitian Shui & Peng (2004) dalam (Roy, Shrivastava, Mandal 2014)

melaporkan bahwa 70% dari total aktivitas antioksidan pada okra akibat dari

turunan quercetin (quercetin 3-O-xylosyl (1”→2”) glucoside, quercetin 3-O-

glucosyl (1”→6”) glucoside, quercetin 3-O-glucoside dan quercetin 3-O- (6”-O-

malonyl)- glucoside). Antioksidan yang paling banyak pada okra terdapat pada

vitamin C dan E serta karotenoid (Gemede et al. 2014). Efek antidiabetes pada
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okra dikaitkan dengan efek α-glucosidase yang memperlambat pencernaan

karbohidrat untuk menunda kenaikan postpandial glukosa darah.

Senyawa-senyawa inhibitor α-glukosidase bekerja menghambat enzim α-

glukosidase. Inhibisi kerja enzim ini secara efektif dapat mengurangi pencernaan

karbohidrat kompleks dan absorpsinya, sehingga dapat mengurangi peningkatan

kadar glukosa post-prandial pada penderita diabetes (Shinde et al. 2008). Studi

penelitian (Sabitha, Panneerselvam, Ramachandran 2012) melaporkan bahwa α-

glucosidase dan α-amylase pada okra menunjukkan adanya aktivitas penghambat

dengan presentasi inhibisi masing-masing 88,7% dan 87,57% dalam 250 µg/ml.

(Roy, Shrivastava, Mandal 2014) menyimpulkan bahwa okra memiliki aktivitas

antidiabetic dan anthyperlipidemic.

Penelitian Sabitha, Panneerselvam, Ramachandran (2011) melaporkan

tentang ekstrak okra pada tikus yaitu terdapat hasil yang signifikan pada

penurunan glukosa darah sebesar 228,83-210,83 mg/dl dengan dosis 100 dan 200

mg yang diberikan selama 4 minggu. Sedangkan penelitian Khatun et al.(2011)

tentang fraksi 45 gram okra yang larut dalam 150ml air pada tikus menunjukkan

penurunan kadar glukosa darah sebesar 14,4 mg/dl dalam 24 jam. Oleh karena itu,

peneliti ingin meneliti pengaruh rendaman okra (Abelmoschus esculantus)

terhadap regulasi kadar glukosa darah.
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1.2 Rumusan Masalah
Apakah pemberian rendaman Okra (Abelmoschus esculantus) dapat

mempengaruhi regulasi kadar glukosa darah 2 jam post-prandial pada pasien DM?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Menganalisis pengaruh pemberian rendaman Okra (Abelmoschus

esculantus) terhadap regulasi kadar glukosa darah pasien DM.

1.3.2 Tujuan khusus

1. Menganalisis regulasi kadar glukosa darah 2 jam post prandial pasien

DM sebelum dan sesudah pemberian rendaman Okra (Abelmoschus

esculantus) .

2. Menganalisis regulasi kadar glukosa darah 2 jam post prandial pasien

DM sebelum dan sesudah pada kelompok pembanding

3. Menganalisis regulasi kadar glukosa darah 2 jam post-prandial pasien

DM pada kelompok perlakuan dan pembanding

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan pengaruh pemberian

rendaman Okra (Abelmoschus esculantus) terhadap regulasi kadar glukosa

darah pada pasien diabetes mellitus.

1.4.2 Praktis
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1. Peneliti

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan bahwa pemberian

rendaman Okra (Abelmoschus esculantus) sebagai terapi alternative pasien

DM dalam meregulasi kadar glukosa darah.

2. Puskesmas

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi terapi oleh

tenaga kesehatan baik perawat, dokter, ahli gizi maupun farmasi untuk

terapi alternative pasien DM.

3. Responden/Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberi informasi bagi

responden/masyarakat tentang manfaat yang dapat diperoleh dari

menkonsumsi rendaman okra (Abelmoschus Esculentus).
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai konsep yang berhubungan dengan masalah

penelitian. Konsep yang diuraikan antara lain : 1) Diabetes mellitus; 2) Okra

(Abelmoschus esculantus)

2.1 Diabetes Mellitus

2.1.1 Definisi Diabetes Mellitus

Diabetes adalah kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan

hiperglikemia akibat defek sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya

(American Diabetes Association 2014). Diabetes mellitus merupakan penyakit

gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup

insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara

efektif (Kementrian Kesehatan RI 2014).

2.1.2 Etiologi Diabetes Mellitus

Penyebab DM meliputi : genetik defek karakteristik fungsi sel β karena

mutasi, genetik defek dalam kerja insulin, penyakit eksokrin pada pankreas

(pankreatitis, pankreatectomy, neoplasma, cystic fibrosis), endokrinopati,

infeksi (rubella, cytomegalovirus, cocksakie), gangguan imun yang tidak

umum berhubungan dengan diabetes dan sindrom genetik lain (Fauci et al.

2012).

Menurut (American Diabetes Association 2014a; 2014b) etiologi DM

berdasarkan klasifikasinya yaitu :
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1. Tipe 1

Diabetes tipe 1 disebabkan destruksi sel β dan menyebabkan defisiensi

insulin absolut, antara lain :

a. Autoimun

Diabetes ini berasal dari rusaknya autoimun seluler dari sel β

pankreas, ditandai dengan hancurnya autoantibodi sel islet,

autoantibodi terhadap insulin, autoantibodi terhadap GAD (GAD65),

dan autoantibodi terhadap tirosin fosfatase IA-2 dan IA-2b. Sel-sel

yang hancur secara autoimun memiliki predisposisi genetik dan juga

terkait dengan faktor lingkungan yang masih kurang jelas. Pasien

diabetes ini rentan terhadap kelainan autoimun lainnya seperti

penyakit Graves, tiroiditis Hashimoto, penyakit Addison, vitiligo,

sariawan celiac, hepatitis autoimun, myasthenia gravis, dan anemia

pernisiosa.

b. Idiopatik

Beberapa bentuk diabetes tipe 1 tidak memiliki etiologi yang

diketahui. Pasien memiliki insulinopenia permanen dan rentan

terhadap ketoasidosis. Ketoasidosis yang diderita yaitu ketoasidosis

episodik dan menunjukkan tingkat kekurangan insulin setiap episode.

Diabetes ini sangat diwariskan, tidak memiliki bukti imunologis untuk

autoimunitas sel β, dan bukan HLA yang terkait.

2. Tipe 2

Diabetes tipe 2 disebabkan karena defek sekresi insulin progresif

disertai resistensi insulin. Ada berbagai penyebab berbeda dari bentuk
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diabetes tipe 2. Sebagian besar pasien dengan obesitas yang menyebabkan

tingkat resistensi insulin. Pasien yang tidak obesitas mungkin memiliki

peningkatan persentase lemak tubuh yang terdistribusi terutama di daerah

perut. Risiko berkembangnya diabetes tipe 2 meningkat seiring

bertambahnya usia, obesitas, kurang aktivitas fisik, dan sering terjadi pada

wanita dengan GDM sebelumnya dan pada individu dengan hipertensi

atau dislipidemia, dan pada sub kelompok ras/etnik kulit hitam.

3. Tipe lain

Diabetes tipe lain disebabkan karena penyebab lain, yaitu (American

Diabetes Association 2012) :

a. Defek genetik fungsi sel β

Diabetes yang disebabkan karena kerusakan monogenetik dalam

fungsi sel β. Adanya beberapa kerusakan antara lain pada kromosom

12 dalam faktor transkripsi disebut sebagai faktor nuklir hepatosit

(HNF)-1α dan mutasi gen glukokinase pada kromosom 7p dan

menghasilkan molekul glukokinase yang rusak.

b. Defek genetik kerja insulin

Diabetes akibat kelainan fungsi insulin secara genetik. Kelainan

metabolik yang terkait dengan mutasi reseptor insulin dapat diawali

dengan hiperinsulinemia dan hiperglikemia ringan sampai diabetes

berat.

c. Penyakit eksokrin pankreas

Diabetes akibat dari proses yang dapat menimbulkan luka pada

pankreas. Proses yang didapat meliputi pankreatitis, trauma, infeksi,
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pankreatektomi, dan karsinoma pankreas. Kecuali yang disebabkan

oleh kanker, diabetes dapat terjadi bila kerusakan yang luas pada area

pankreas; Adrenokarsinoma yang hanya melibatkan sebagian kecil

pankreas telah dikaitkan dengan diabetes.

d. Endokrinopati

Hormon pertumbuhan, kortisol, glukagon, dam epinefrin dapat

melawan kerja insulin. Kelebihan hormon akromegali, sindrom

cushing, glucagonoma, dan pheochromocytoma dapat menyebabkan

diabetes. Hal ini umumnya terjadi pada individu dengan defek sekresi

insulin yang sudah ada sebelumnya, dan hiperglikemia biasanya

sembuh bila kelebihan hormon dapat diatasi. Somatostatinoma dan

aldosteronoma dapat menyebabkan hipokalemia yang mana dapat

menyebabkan diabetes.

e. Obat atau zat kimia

Banyak macam obat yang dapat mengganggu sekresi insulin. Obat-

obat tersebut tidak langsung menyebabkan diabetes tetapi obat

tersebut bisa memicu diabetes pada individu dengan resistensi insulin.

Racun tertentu seperti Vacor (racun tikus) dan pentamidin intravena

dapat menghancurkan sel β pankreas secara permanen. Reaksi obat

seperti itu untungnya jarang terjadi. Asam nikotinat dan

glukokortikoid bisa mengganggu kerja insulin. Pasien yang menerima

interferon telah dilaporkan berpotensi diabetes terkait dengan antibodi

sel islet dan kekurangan insulin berat.
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f. Infeksi

Virus tertentu telah dikaitkan dengan penyebab kerusakan sel β.

Diabetes terjadi dengan rubella bawaan, walaupun sebagian besar

pasien memiliki ciri khas HLA dan kekebalan yang khas diabetes tipe

1. Selain itu, coxsackievirus B, cytomegalovirus, adenovirus, dan

gondong telah menjadi penyebab diabetes

g. Sebab imunologi yang jarang

Dalam kategori ini, ada dua kondisi yang diketahui dapat

menyebabkan diabetes. Sindrom kaku kuduk adalah gangguan

autoimun pada sistem saraf pusat yang ditandai dengan kekakuan otot

aksial dengan kejang yang hebat. Pasien biasanya memiliki titer tinggi

autoantibodi GAD, dan diperkirakan sepertiga akan mengalami

diabetes. Antibodi reseptor anti-insulin juga dapat menyebabkan

diabetes dengan mengikat reseptor insulin, sehingga menghalangi

pengikatan insulin ke reseptornya di jaringan target. Antibodi reseptor

anti-insulin terkadang ditemukan pada pasien dengan lupus

erythematosus dan penyakit autoimun lainnya

h. Sindrom genetik lain yang berkaitan dengan DM

Beberapa sindrom genetik yang berkaitan dengan kejadian diabetes

antara lain kelainan kromosom Sindrom Down, Sindrom Klinefelter

dan Sindrom Turner. Sindrom Wolfram adalah kelainan resesfi

autosomal yang ditandai dengan defisiensi insulin dan tidak adanya

sel β.
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4. Diabetes mellitus Gestasional (GDM)

Wanita dengan kadar glukosa darah sedikit meningkat diklasifikasikan

sebagai diabetes gestasional, sementara wanita dengan kadar glukosa

darah yang tinggi diklasifikasikan memiliki diabetes mellitus pada

kehamilan dan cenderung terjadi pada minggu ke-24 kehamilan

(International Diabetes Federation 2015). GDM didefinisikan sebagai

tingkat intoleransi glukosa darah dengan onset atau pengenalan pertama

selama masa kehamilan (American Diabetes Association 2005). Etiologi

dari klasifikasi diabetes mellitus dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Etiologi dari klasifikasi diabetes mellitus
Sumber : American Diabetes Association (2012)

I. Tipe 1 diabetes (destruksi sel β, biasanya menjurus ke arah defisiensi
insulin absolut)

A. Melalui proses imunologik
B. Idiopatik

II. Tipe 2 diabetes (bervariasi, mulai yang predominan resistensi insulin
disertai defisiensi insulin relatif sampai yang predominan gangguan
sekresi insulin bersama resistensi insulin)

III. Diabetes tipe lain
A. Defek genetik fungsi sel β :

1. kromosom 12, HNF-1 α (MODY 3)
2. kromosom 7, glukokinase (MODY 2)
3. kromosom 20, HNF-4 α (MODY 1)
4. Bentuk MODY lainnya yang sangat jarang (misalnya, MODY

4 : kromosom 13, faktor promoter insulin-1; MODY 6:
kromosom 2, neuroD1; MODY 7: kromosom 9, lipase
karboksil ester)

5. Diabetes neonatal sementara
6. Diabetes neonatal permanen
7. DNA mitokondria
8. lainnya

B. Defek genetik kerja insulin
1. resistensi insulin tipe A
2. Leprechaunisme
3. Sindrom Rabson-Mendenhall
4. Diabetes lipoatrophic
5. Lainnya

C. Penyakit eksokrin pankreas
1. Pankreatitis
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2. Trauma/pankreatektomi
3. Neoplasma
4. Cistic fbrosis
5. Hemokromatosis
6. Pankreatopati fibro kalkulus

D. Endokrinopati
1. Akromegali
2. Sindrom Chusing
3. Glugaconoma
4. Feokromositoma
5. Hipertiroidisme
6. Somatostatinoma
7. Aldosteronoma
8. Lainnya

E. Terinduksi obat/zat kimia
1. vacor
2. pentamidin
3. asam nikootinat
4. glukokortikoid
5. hormon tiroid
6. diazoksida
7. agonis β-adrenergik
8. tiazid
9. dilantin
10. interferon
11. lainnya

F. Infeksi
1. Congenital rubella
2. Cytomegalovirus
3. lainnya

G. Diabetes imunologi (jarang)
1. Sindrom kaku
2. Anti-insulin reseptor antibodi
3. lainnya

H. Sindroma genetik lain
1. Sindrom Down
2. Klinefelter
3. Turner
4. Wolfram
5. Huntington
6. Laurence-Moon-Biedl
7. Prader Willi
8. Ataksia Friedreich
9. Porphyria
10. Myotonic dystrophy
11. Lainnya

IV. Diabetes mellitus gestasional
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Menurut Kementrian Kesehatan RI (2014), faktor risiko diabetes bisa

dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1) Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi

a. Ras

b. Etnik

c. Umur, resiko intoleransi glukosa meningkat seiring bertambahnya

umur sekitar >45 tahun

d. Jenis kelamin

e. Riwayat keluarga dengan diabetes mellitus

f. Riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4000 gram

g. Riwayat lahir dengan berat badan lahir rendah (kurang dari 2500

gram)

2) Faktor risiko yang dapat dimodifikasi dikaitkan dengan perilaku hidup

yang kurang sehat, yaitu berat badan lebih (IMT >23kg/m2), obesitas

abdominal/sentral, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi (>140/90

mmHg), dislipidemia (HDL <35mg/dl atau TG >250mg/dl), diet tidak

sehat/tidak seimbang (diet dengan tinggi gula rendah serat), dan

merokok.

2.1.3 Klasifikasi Diabetes Meliitus

Menurut American Diabetes Association (2004, dalam Smeltzer & Bare

2008) terdapat empat jenis utama diabetes mellitus, antara lain :

1. DM tipe 1

Diabetes mellitus yang terjadi sebanyak 5-10% dari semua pasien

DM. Sel β pankreas yang menghasilkan insulin dirusak oleh proses
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autoimmune. Sehingga pasien memproduksi insulin dalam jumlah

yang sedikit atau tidak ada, dan memerlukan terapi insulin untuk

mengontrol kadar glukosa darah pasien. DM tipe 1 dicirikan dengan

onset yang akut dan biasanya terjadi pada usia <30 tahun.

2. DM tipe 2

Presentase kejadian DM tipe 2 sebesar 90-95% dari pasien dengan

diabetes mellitus. Pada tipe ini, individu mengalami penurunan

sensitivitas terhadap insulin (resistensi insulin) dan kegagalan fungsi

sel β yang mengakibatkan penurunan produksi insulin. Kejadian DM

tipe 2 lebih umum terjadi pada usia > 30 tahun, obesitas, herediter dan

faktor lingkungan.

3. DM tipe lain

DM tipe ini berkaitan dengan keadaan atau sindrom tertentu

hiperglikemik karena penyakit lain seperti penyakit pankreas,

hormonal, bahan kimia, endokrinopati dan kelainan reseptor insulin

atau sindrom genetik tertentu. Diabetes mellitus tipe ini terjadi

sebanyak 1-2% dari keseluruhan diabetes mellitus.

4. Diabetes Gestasional

DM yang timbul selama kehamilan akibat sekresi hormon-hormon

plasenta yang mempunyai efek metabolik terhadap toleransi glukosa.

Sebanyak 2-5% semua wanita hamil mengalami diabetes gestasional

tetapi hilang saat melahirkan. Resiko terjadi pada wanita dengan

riwayat keluarga DM dan obesitas.
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2.1.4 Patofisiologi Diabetes Mellitus

Jaringan tubuh dan sel yang membentuknya, menggunakan glukosa untuk

energi. Glukosa merupakan gula sederhana yang didapat dari makanan yang

dimakan. Makanan tersebut akan dipecah di dalam saluran pencernaan menjadi

zat-zat yang lebih sederhana. Karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi

asam amino, dan lemak menjadi asam lemak. Masuknya glukosa ke dalam sel

dibantu oleh suatu hormon yang dihasilkan oleh pankreas, yaitu insulin

(Williams & Hopper 2011).

Insulin merupakan hormon polipeptida yang tersusun dari 51 asam amino,

dan memiliki dua rantai polipeptida yang dihubungkan oleh disulfida (Champe

2010). Insulin disentesis di prapohormon seperti dengan hormon polipeptida

dan protein lainnya. Insulin terletak pada kromosom ke-11 pada gen manusia.

Saat insulin memasuki retikulum endoplasma prapoinsulin mengeluarkan

sinyal asam amino-23, lainnya akan berikatan dan membentuk ikatan disulfida

sehingga terbentuk proinsulin. Fungsi insulin untuk mengatur kadar normal

glukosa darah. Dalam keadaan normal, 90-97% produk ysmg dilepaskan dari

sel β adalah insulin yang kemudian disekresikan kedalam darah sesuai

kebutuhan regulasi glukosa darah. Glukosa masuk ke dalam sel dibantu insulin

dengan meningkatkan jumlah transpor glukosa yang berperan yaitu GLUT-1

sampai GLUT-5 (Ganong 2008).

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PEMBERIAN RENDAMAN ... HURIN'IN AISY B



17

Gambar 2.1 Kerja Insulin di Dalam Sel Otot
Sumber : Fauci et al. (2012)

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa insulin yang dikeluarkan sel β pankreas

akan berkaitan dengan reseptor insulin di sel. Insulin yang berikatan dengan

resptor akan merangsang aktivitas tiroksin kinase secara intrinsik yang

mengakibatkan pengambilan molekul sinyal intraseluler seperti substrat insulin

reseptor substrate (IRS). IRS dan protein yang lainnya memulai siklus dari

fosforalisasi dan defosforalisasi sehingga mengakibatkan metabolisme dalam

sel yang diakibatkan oleh insulin. Siklus tersebut akan menstimulasi glukosa

transporter (GLUT-4) menuju membran sel. Glukosa transporter yang berada

di membran sel akan memfasilitasi masuknya glukosa ke dalam darah, yang

kemudian akan dimetabolisme oleh sel. Sinyal reseptor insulin yang aktif

menyebabkan sintesis glucogen, sintesis protein, lipogenesis dan regulasi sel

(Fauci et al. 2012).

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PEMBERIAN RENDAMAN ... HURIN'IN AISY B



18

Gambar 2.2 Mekanisme Sekresi Insulin
Sumber : Fauci et al.(2012)

Gambaran mekanisme sekresi pada gambar 2.2 dijelaskan bahwa glukosa

dalam darah mempengaruhi sekresi insulin melalui respon umpan balik. Proses

untuk dapat melewati membran sel yaitu membutuhkan bantuan senyawa lain.

Glucose transporter (GLUT) adalah senyawa asam amino yang terdapat di

dalam berbagai sel yang berperan dalam proses metabolisme glukosa.

Fungsinya sebagai pengangkut glukosa masuk dari luar ke dalam sel jaringan

tubuh. Selanutnya di dalam sel, molekul glukosa tersebut dapat mengalami

proses glikolisis dan fosforilasi yang menghasilkan ATP dalam sel β.

Terbentuknya ATP menyebabkan depolarisasi membran karena ATP berperan

dalam proses penutupan reseptor kanal K+ yang mengakibatkan terbukanya

voltage dependent Ca2+, keadaan tersebut menyebabkan masuknya ion Ca2+

sehingga meningkatkan kadar ion Ca2+ di dalam sel yang mengakibatkan

insulin keluar dari sel β pankreas (Fauci et al, 2012).

Pada gangguan metabolism glukosa diawali oleh kelainan pada dinamika

sekresi insulin berupa gangguan pada fase sekresi insulin yang tidak sesuai
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kebutuhan (inadekuat). Defisiensi insulin ini berdampak buruk pada

homeostasis glukosa darah. Hal pertama yang terjadi adalah Hiperglikemi Akut

Postpandrial (HAP) yaitu peningkatan kadar glukosa darah segera (10-30 menit)

setelah beban glukosa(makan atau minum). (Manaf 2007). Hiperglikemi Akut

Postpandrial (HAP) terjadi tidak hanya disebabkan oleh inadekuatnya sekresi

insulin fase 1 atau gangguan sekresi insulin (defisiensi insulin), tapi pada saat

bersamaan juga oleh rendahnya respon jaringan tubuh terhadap insulin

(resistensi insulin) diduga karena faktor genetik yaitu gen TCF/L2. Namun

demikian, pada tahap dini perjalanan penyakit tingginya kadar glukosa darah

tersebut lebih dominan diakibatkan oleh gangguan fase 1 sekresi insulin.

(Manaf 2007).

Pada keadaan gangguan fase 1 sekresi insulin, sel beta pankreas masih

dapat mengkompensasi dengan meningkatkan insulin pada fase 2. Namun jika

hal ini terus berlanjut, sel beta kelelahan memproduksi insulin (exhaustation),

hal ini disebut tahap dekompensasi sehingga terjadi defisiensi insulin secara

absolut. Keadaan ini menyebabkan metabolisme glukosa semakin buruk karena

peningkatan kadar glukosa darah (hiperglikemi) tidak hanya resistensi insulin,

tetapi disertai rendahnya kadar insulin (Sheerwood 2007).

Efek defisiensi insulin dan resistensi insulin bervariasi sesuai dengan

fungsi fisiologis jaringan dan organ yang bersangkutan, dan ketergantungan

pada insulin untuk proses metabolisme. Jaringan-jaringan yang didefinisikan

sebagai ketergantungan insulin, berdasarkan transport glukosa intraselular,

pada dasarnya adalah jaringan adiposa dan otot. Namun, tindakan insulin
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bersifat pleotropik dan meluas, seperti juga manifestasi resistensi insulin dan

hiperinsulinemia kompensasi terkait (Wilcox 2005).

a. Otot

Serapan glukosa ke otot pada dasarnya bergantung insulin melalui

GLUT 4, dan otot menyumbang sekitar 60-70% serapan yang

dimediasi insulin secara keseluruhan. Di beberapa bagian, insulin

melakukan sintesis glikogen melalui aktivasi glikogen sintase. Ini

memungkinkan energi dilepaskan secara anaerobik melalui glikolisis,

mis. Selama aktivitas otot yang intens. Sel otot tidak bergantung pada

glukosa (atau glikogen) untuk energi selama keadaan basal, saat kadar

insulin rendah. Insulin menekan katabolisme protein sementara

defisiensi insulin mendorongnya, melepaskan asam amino untuk

glukoneogenesis. Dalam kelaparan, sintesis protein berkurang 50%.

Insulin adalah anabolik bersamaan dengan hormon pertumbuhan, IGF-

1 dan asam amino yang cukup.Pada resistensi insulin, sintesis

glikogen otot terganggu; Ini muncul sebagian besar dimediasi oleh

translokasi glukosa intraselular dikurangi.

b. Jaringan adiposa

Pada resistensi insulin, efek pada jaringan adiposa serupa, namun

di hati, peningkatan asam lemak bebas cenderung meningkatkan

produksi lipoprotein densitas sangat rendah (vLDL) sementara

ketogenesis biasanya tetap ditekan oleh kompensasi hiperinsulinemia.

Selanjutnya, karena aktivitas lipoprotein lipase tergantung pada

insulin dan terganggu oleh resistensi insulin, serapan perifer
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trigliserida dari VLDL juga berkurang. Mekanisme ini berkontribusi

terhadap hipertrigliseridaemia yang diamati pada resistensi insulin.

Selain asam lemak bebas, jaringan adiposa mengeluarkan sejumlah

sitokin yang memiliki efek sistemik terhadap resistensi insulin. Ini

termasuk IL-6, TNFα, inhibitor aktivator plasminogen 1 (PAI-1),

angiotensinogen dan leptin yang terkait dengan peningkatan resistensi

insulin, dan adiponektin dengan resistensi insulin yang berkurang.

TNFα dan IL-6 mengganggu sinyal insulin, lipolisis dan fungsi

endotel. Produksi IL-6 ditingkatkan dengan aktivasi sistem saraf

simpatik, mis. menekankan. Depot jaringan adiposa berbeda dalam

responnya terhadap insulin. Adiposit dari individu yang mengalami

diabetes dan resistan terhadap insulin telah mengurangi translokasi

GLUT 4, gangguan sinyal intraselular melalui gen IRS-1 dan protein

yang berkurang, gangguan protein PIP-3 yang dipicu insulin dan Akt

(protein kinase B).

c. Hati

Resistensi insulin terhadap efek metabolik insulin menghasilkan

peningkatan output glukosa melalui peningkatan glukoneogenesus.

Perubahan dalam metabolisme lipoprotein merupakan manifestasi

hepatik utama resistensi insulin. Peningkatan pemberian asam lemak

bebas, dan katabolisme VLDL yang berkurang dengan adiposit yang

resisten insulin, menghasilkan peningkatan kadar trigliserida hepatik

dan sekresi VLDL.
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d. Usus

Glukosa yang ditelan memicu respon insulin jauh lebih besar

dibanding kalau diberikan secara intravena. Efek yang dikenal sebagai

efek incretin ini diperankan oleh 2 hormon GLP-1 (glucagon-like

polypeptide-1) dan GIP (glucose-dependent insulinotrophic

polypeptide atau disebut juga gastric inhibitory polypeptide). Pada

penderita DM tipe-2 didapatkan defisiensi GLP-1 dan resisten

terhadap GIP. Disamping hal tersebut incretin segera dipecah oleh

keberadaan ensim DPP-4, sehingga hanya bekerja dalam beberapa

menit. Saluran pencernaan juga mempunyai peran dalam penyerapan

karbohidrat melalui kinerja ensim alfa-glukosidase yang memecah

polisakarida menjadi monosakarida yang kemudian diserap oleh usus

dan berakibat meningkatkan glukosa darah setelah makan.

e. Otak

Saat otak tidak bergantung pada insulin, sejauh serapan glukosa

intraselik diperhatikan, reseptor insulin telah berada di otak dan

terkonsentrasi di bohlam pencium, hipotalamus, hippocampus, retina

dan pembuluh pleksus koroid, dan juga di daerah. Dari striatum dan

cerebral cortex misalnya Lobus temporal temporal. Insulin diyakini

bertindak sebagai neuropeptida, terlibat dalam kenyang, regulasi

selera makan, penciuman, ingatan dan kognisi. Insulin dapat diangkut

secara aktif dari aliran darah atau disintesis secara lokal. Insulin juga

tampak bertindak melalui stimulasi neurotransmiter dan peptida lain.

Leptin dan insulin tampaknya memiliki jalur pensinyalan yang sama
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di hipotalamus. Ada saran adanya hubungan potensial dengan

penyakit Alzheimer, mengingat peran insulin dalam fungsi kognitif

normal dan dalam regulasi protein prekursor amiloid dan beta-amyloid

itu sendiri. Kemungkinan bahwa sindrom yang terkait dengan

resistensi insulin di jaringan perifer, seperti obesitas dan diabetes tipe

2, juga dapat dikaitkan dengan resistensi insulin di otak, dengan

disregulasi nafsu makan dan berat badan.

f. Pankreas

Sel β pankreas memiliki reseptor untuk insulin dan IGF-1. Insulin

mungkin memiliki peran dalam mengatur sekresi insulin yang

terstimulasi glukosa, kemungkinan melalui penginderaan glukosa atau

pertumbuhan sel β. Resistensi insulin mengakibatkan rusaknya sel β.

g. Kelenjar pituitari

Reseptor insulin ditemukan di kelenjar hipofisis anterior dan

ditemukan berhubungan dengan endorfin β, konsisten dengan peran

dalam regulasi asupan makanan. Insulin bertindak bersamaan dengan

hormon lainnya. Insulin merangsang produksi hormon pertumbuhan

dari kelenjar pituitari, yang pada gilirannya mempromosikan produksi

IGF-1 oleh hati. Produksi hormon pertumbuhan akan terganggu

karena resistensi insulin.

h. Ginjal

Ginjal tidak memerlukan insulin untuk transportasi glukosa.

Reseptor insulin ditemukan di tubulus proksimal; Insulin mengatur

transportasi mineral dan glukoneogenesis di ginjal. Insulin
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terdegradasi di ginjal. Secara in vivo, konsentrasi insulin fisiologis

mengurangi ekskresi natrium urin.

i. Gonad

Reseptor insulin ditemukan di ovarium dan tampaknya berperan

dalam meningkatkan steroidogenesis. Insulin dan IGF-1 bekerja

secara agresif dengan FSH untuk meningkatkan produksi estrogen

oleh sel granulosa dan dengan LH untuk meningkatkan produksi

androgen oleh sel stromal .

j. Tulang

Insulin tampak anabolik di tulang. Reseptor insulin ditemukan

pada osteoblas dan osteoklas. Insulin merangsang pembentukan tulang

oleh osteoblas dan juga dilaporkan menekan fungsi osteoklas.

2.1.5 Tanda dan Gejala Klinis Diabetes Mellitus

Gejala klasik diabetes melitus termasuk polidipsia (haus berlebihan),

poliuria (buang air kecil berlebihan), dan polifagia (kelaparan berlebihan).

Sejumlah besar glukosa dalam darah menyebabkan peningkatan konsentrasi

serum, atau osmolalitas. Tubulus ginjal tidak dapat menyerap kembali semua

kelebihan glukosa yang disaring oleh glomerulus, dan hasil glikosuria.

Sejumlah besar air tubuh diperlukan untuk mengeluarkan glukosa ini,

menyebabkan poliuria, nokturia (buang air kecil malam hari) dan dehidrasi.

Peningkatan osmolalitas dan dehidrasi menyebabkan polidipsia. Karena

glukosa tidak bisa masuk ke sel, sel menjadi kelaparan, menyebabkan

kelaparan. Glukosa darah tinggi juga bisa menyebabkan kelelahan, penglihatan

kabur, sakit perut, dan sakit kepala. Keton dapat terbentuk di dalam darah dan

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PEMBERIAN RENDAMAN ... HURIN'IN AISY B



25

air kencing pasien diabetes tipe 1 atau terlambat dalam diabetes tipe 2

(ketoasidosis) (Williams & Hopper 2011). Berat badan menurun disebabkan

karena proses glukonegenolisis dan liposis pada jaringan adiposa dan sel otot

sehingga massa otot dan cadangan lemak dalam tubuh berkurang. (Price dan

Wilson 2006).

2.1.6 Penegakan Diagnosis Diabetes Mellitus

Diagnosis DM ditegakkan berdasarkan pemeriksaan kadar glukosa darah.

Pemeriksaan glukosa darah dianjurkan dengan pemeriksaan glukosa secara

enzimatik dengan bahan plasma darah vena. Kriteria pemeriksaan glukosa

plasma meliputi : glukosa plasma puasa (FPG) dengan titik potong > 126 mg/dl,

atau nilai glukosa plasma 2-jam (2-h PG) setelah tes toleransi glukosa 75 g

(TTGO) dengan diagnostik lama sebesar > 200 mg/dl (11,1 mmol/L). Baru-

baru ini, sebuah Komite Ahli Internasional menambahkan A1C (ambang

batas > 6,5%) sebagai pilihan ketiga untuk mendiagnosis diabetes. Selain itu,

pasien dengan hiperglikemia berat seperti mereka yang memiliki keluhan

klasik dapat didiagnosis saat glukosa plasma acak sebesar >200 mg/dl

ditemukan. (American Diabetes Association 2014b).

Hasil tes diagnostik diabetes harus diulang untuk meminimalkan kesalahan

laboratorium, kecuali jika diagnosisnya jelas berdasarkan alasan klinis, seperti

pasien dengan gejala klasik hiperglikemia. Lebih baik jika tes yang sama

diulang untuk konfirmasi, karena kemungkinan akan ada perbedaan dalam

suatu kasus. Misalnya, jika A1C adalah 7,0% dan hasil pengulangan adalah

6,8%, maka diagnosis diabetes dikonfirmasi (American Diabetes Association

2014a). Kriteria diagnostik diabetes dirangkum dalam tabel 2.2.
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Tabel 2.2. Kriteria Diagnosis DM
Sumber : American Diabetes Association (2014a)

Pemeriksaan glukosa plasma puasa >126 mg/dl. Puasa adalah kondisi tidak ada
asupan kalori minimal 8 jam.

Atau
Pemeriksaan glukosa plasma >200 mg/dl 2-jam setelah Tes Toleransi Glukosa

Oral (TTGO) dengan beban glukosa 75 gram.
Atau

Pemeriksaan glukosa plasma sewaktu >200 mg/dl dengan keluhan klasik.
Atau

Pemeriksaan HbA1c >6,5% dengan menggunakan metode yang terstandarisasi
oleh National Glycohaemoglobin Standarization Program (NGSP).

Kelompok prediabetes tergolong hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi

kriteria normal atau kriteria DM. Hail pemeriksaan meliputi toleransi glukosa

terganggu (TGT) dan glukosa darah puasa terganggu (GDPT) (PERKENI

2015) :

a. Glukosa Darah Puasa Terganggu (GDPT) : Hasil pemeriksaan glukosa

plasma puasa antara 100-125 mg/dl dan pemeriksaan TTGO glukosa

plasma 2-jam <140 mg/dl

b. Toleransi Glukosa Terganggu (TGT): Hasil pemeriksaan glukosa

plasma 2-jam setelah TTGO antara 140-199 mg/dl dan glukosa plasma

puasa <100 mg/dl

c. Didapatkan GDPT dan TGT secara bersamaan

d. Diagnosis prediabetes dapat juga ditegakkan berdasarkan hasil

pemeriksaan HbA1c yang menunjukkan angka 5,7-6,4%.
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2.1.7 Penatalaksanaan Diabetes Mellitus

5 Pilar utama pengelolaan pasien DM yaitu perencanaan makan (diet),

olahraga, farmakologi, penyuluhan dan pemantauan mandiri kadar glukosa

darah atau urin oleh pasien. 5 pilar tersebut (PERKENI 2011) :

1. Pilar 1 : Terapi Nutrisi Medis (TNM)

Terapi nutrisi direkomendasikan untuk semua penderita diabetes

tipe 1 dan tipe 2 sebagai komponen efektif dari keseluruhan rencana

keperawatan. Guna mencapai sasaran terapi TNM diberikan pada

individu yang memiliki prediabetes atau diabetes sesuai kebutuhan

untuk mencapai tujuan pengobatan (American Diabetes Association

2014b). Prinsip pengaturan makan pada penderita DM hampir sama

dengan anjuran makan untuk masyarakat umum, yaitu makanan yang

seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-

masing individu. Penderita DM perlu diberikan pengetahuan

mengenai pentingnya keteraturan jadwal makan, jenis dan jumlah

kandungan kalori, terutama pada mereka yang menggunakan obat

yang meningkatkan sekresi insulin atau terapi insulin itu sendiri.

A. Komposisi Makanan yang Dianjurkan terdiri dari (American

Diabetes Association 2014b; 2017):

1) Karbohidrat

Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45-65% total

asupan energi. Terutama karbohidrat yang berserat tinggi.

Untuk kesehatan yang baik, asupan karbohidrat dari sayuran,

buah-buahan, biji-bijian, kacang polong, dan produk susu
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disarankan melalui asupan dari sumber karbohidrat lainnya,

terutama yang mengandung lemak, gula, atau sodium

tambahan. Mensubstitusi makanan dengan kadar glikemik

rendah untuk makanan dengan kadar glikemik yang tinggi

untuk memperbaiki kontrol glikemik. Membatasi atau

menghindari asupan minuman manis (dari pemanis kalori

termasuk sirup jagung dengan fruktosa dan sukrosa tinggi)

untuk mengurangi risiko kenaikan berat badan dan

memburuknya profil risiko kardiometri

2) Lemak

Asupan lemak dianjurkan sekitar 20-25% kebutuhan

kalori, dan tidak diperkenankan melebihi 30% total asupan

energi. Komposisi yang dianjurkan :

a. Lemak jenuh < 7% kebutuhan kalori

b. lemak tidak jenuh ganda < 10%

c. selebihnya dari lemak tidak jenuh tunggal

Bahan makanan yang perlu dibatasi adalah yang

banyak mengandung lemak jenuh dan lemat trans antara

lain : daging berlemak dan susu fullcream. Konsumsi

kolesterol dianjurkan < 200 mg/hari

3) Sodium

Untuk penderita dengan diabetes dan hipertensi,

pengurangan asupan natrium lebih lanjut harus diperhatikan.
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Rekomendasi untuk mengurangi sodium hingga

2.300mg/hari.

4) Protein

Kebutuhan protein sebesar 10-20% total asupan energi.

Sumber protein yang baik adalah ikan, udang, cumi, daging

tanpa lemak, ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak,

kacang-kacangan, tahu dan tempe. Pada pasien dengan

nefropati diabetik perlu penurunan asupan protein menjadi

0,8 g/kg BB perhari atau 10% dari kebutuhan energi,

dengan 65% diantaranya bernilai biologik tinggi. Kecuali

pada penderita DM yang sudah menjalani hemodialisis

asupan protein menjadi 1-1,2 g/kg BB perhari

5) Serat

Penderita DM dianjurkan mengonsumsi serat dari

kacang-kacangan, buah dan sayuran serta sumber

karbohidrat yang tinggi serat. Anjuran konsumsi serat yaitu

20-35 gram/hari yang berasal dari berbagai sumber bahan

makanan

B. Pola Makan dan Distribusi Macronutrien (American Diabetes

Association 2014b)

1) Kebutuhan kalori disesuaikan dengan kelainan metabolik,

umur, berat badan, tinggi badan, aktivitas tubuh, status gizi,

dan status kesehatan

2) Cukup protein, mineral, dan vitamin di dalam makanan
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2. Pilar 2 : Latihan Jasmani

Orang dewasa dengan diabetes disarankan untuk melakukan

setidaknya 150 menit/minggu aktivitas fisik aerobik dengan

intensitas sedang (50-70% Heart Rate maksimum), paling sedikit 3

hari/minggu. Olahraga merupakan bagian penting dari rencana

pengelolaan diabetes. Olahraga teratur telah terbukti dapat

memperbaiki kontrol glukosa darah, mengurangi faktor risiko

kardiovaskular, berkontribusi pada penurunan berat badan, dan

meningkatkan kesehatan. Selain itu, olahraga teratur dapat mencegah

diabetes tipe 2 pada individu berisiko tinggi. Ada banyak data untuk

manfaat kesehatan (misalnya, peningkatan kebugaran kardiovaskular,

kekuatan otot, peningkatan sensitivitas insulin, dll.) (American

Diabetes Association 2014b).

3. Pilar 3 : Farmakologis

Menurut PERKENI (2015), terapi farmakologis diberikan dengan

terapi nutri dan latihan jasmani (gaya hidup sehat). Terapi

farmakologis terdiri dari obat oral dan bentuk suntikan.

1) Obat Antihiperglikemia Oral

Berdasarkan cara kerjanya, obat anti-hiperglikemia oral dibagi

menjadi 5 golongan :

a. Pemacu Sekresi Insulin (Insulin Secretagogue)

Sulfonilurea dan Glinid

b. Peningkat Sensitivitas terhadap Insulin

Metformin dan Tiazolidindion (TZD)
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c. Penghambat Absorpsi Glukosa di saluran pencernaan

Penghambat Alfa Glukosidase dengan

memperlambat absorbsi glukosa dalam usus halus,

sehingga memunyai efek menurunkan kadar glukosa darah

sesudah makan. Obat golongan ini yaitu Acarbose.

d. Penghambat DPP-IV (Dipeptidyl Peptidase-IV)

Menghambat kerja enzim DPP-IV sehingga GLP-1

(Glukose Like Peptide-1) tetap dalam konsentrasi yang

tinggi dalam bentuk aktif. Obat golongan ini adalah

Sitagliptin dan Linagliptin.

e. Penghambat SGLT-2 (Sodium Glucose Cotransporter 2)

Obat antidiabetes oral jenis baru yang menghambat

penyerapan kembali glukosa di tubuli distal ginjal dengan

cara menghambat kinerja transporter glukosa SGLT-2.

Obat yang termasuk golongan ini antara lain :

Canagliflozin, Empagliflozin, Dapagliflozin, Ipragliflozin.

Dapagliflozin baru saja mendapat approvable letter dari

Badan POM RI pada bulan Mei 2015.

2) Obat Antihiperglikemia Suntik

Golongan antihiperglikemia suntik yaitu insulin, agonis

GLP-1 dan kombinasi insulin dan agonis GLP-1.

3) Terapi Kombinasi

Pemberian OHO maupun insulin selalu dimulai dengan

dosis rendah, untuk kemudian dinaikkan secara bertahap sesuai
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dengan respons kadar glukosa darah. Terapi dengan OHO

kombinasi (secara terpisah ataupun fixed-combination dalam

bentuk tablet tunggal), harus dipilih dua macam obat dari

kelompok yang mempunyai mekanisme kerja berbeda. Bila

sasaran kadar glukosa darah belum tercapai, dapat pula

diberikan kombinasi tiga OHO dengan insulin.

4. Pilar 4 : Edukasi dan dukungan

Edukasi dan dukungan manajemen mandiri diabetes adalah proses

berkelanjutan untuk memfasilitasi pengetahuan, keterampilan, dan

kemampuan yang diperlukan untuk perawatan diri diabetes. Proses

ini mencakup kebutuhan, tujuan, dan pengalaman hidup penderita

diabetes. Tujuan keseluruhan edukasi dan dukungan manajemen

mandiri diabetes adalah untuk mendukung pengambilan keputusan,

perilaku perawatan diri, pemecahan masalah, dan kolaborasi aktif

dengan tim perawatan kesehatan untuk memperbaiki hasil klinis,

status kesehatan, dan kualitas hidup dengan biaya yang efektif.

Pendidikan diabetes dikaitkan dengan peningkatan penggunaan

layanan primer dan pencegahan penggunaan layanan rawat inap akut

(American Diabetes Association 2014b)..

5. Pilar 5 : Pemantauan mandiri kadar glukosa darah atau urin oleh

pasien

Pasien diabetes mellitus dapat mengatur terapinya untuk

mengendalikan kadar glukosa darah secara optimal dengan

melakukan pemantauan kadar glukosa darah secara mandiri (SMBG :
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Self Monitoring of Blood Glucose). Cara ini memungkinkan deteksi

dan pencegahan hipoglikemia serta hiperglikemia dan berperan

dalam menentukan kadar glukosa darah normal yang memungkinkan

akan mengurangi komplikasi kronis (Smeltzer bare 2008).

2.1.8 Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar glukosa darah

Ada beberapa hal yang menyebabkan glukosa darah naik, yaitu kurang

berolah raga, bertambahnya jumlah makanan yang dikonsumsi,

meningkatnya stres dan faktor emosi, pertambahan berat badan dan usia,

serta dampak penggunaan dari obat, misalnya streoid (Fox & Kilvert,

2010).

1. Olahraga secara teratur dapat mengurangi resistensi insulin

sehingga dapat dipergunakan lebih baik oleh sel-sel tubuh. Olah

raga juga dapat digunakan untuk membakar lemak dalam tubuh

sehingga dapat mengurangi berat badan bagi orang obesitas.

2. Asupan makanan berenergi tinggi atau kaya karbohidrat dan serat

yang rendah dapat menganggu stimulasi sel-sel beta pankreas

dalam memproduksi insulin. Asupan lemak juga perlu diperhatikan

karena sangat berpengaruh terhadap kepekaan insulin.

3. Kerja pituitary, adrenal gland, panceras dan liver sering terganggu

akibat stres dan penggunaan obat-obatan. Gangguan organ-organ

tersebut mempengaruhi metabolisme hormon dari pituitary

(ACTH), kortisol, hormon adrenal gland (glucocorticoids),

glucagon yang merangsang glukoneogenesis di liver yang akhirnya
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meningkatkan kadar gula dalam darah (Mahendra, Krisnatuti,

Tobing, & Alting, 2008)

4. Semakin bertambah usia perubahan fisik dan penurunan fungsi

tubuh akan mempengaruhi konsumsi dan penyerapan zat gizi.

Masalah gizi berlebih dan kegemukan yang memicu timbulnya

penyakit degenerative (Maryam, Ekasari, Rosidawati, Jubaedi, &

Batubara, 2008).

2.2 Okra (Abelmoschus esculantus)

Menurut FAOSTAT (2008, dalam Tripathi et al. 2011), okra (Abelmoschus

esculantus) merupakan tanaman sayuran yang memiliki nilai ekonomi tinggi

dan tumbuh di daerah tropis maupun sub-tropis. Tanaman ini cocok untuk

budidaya sebagai tanaman taman serta di peternakan komersial besar. Hal ini

berkembang secara komersial di India, Turki, Iran, Afrika Barat, Yugoslavia,

Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, Burma, Jepang, Malaysia, Brasil, Ghana,

Ethiopia, Siprus dan Amerika Selatan. India menempati urutan pertama di

dunia dengan 3,5 juta ton (70% dari total produksi dunia) okra yang dihasilkan

dari lahan diatas 0,35 juta hektar.

Dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan, tanaman okra diklasifikasikan

sebagai berikut (Tripathi et al. 2011) :

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan)

Devisi : Magnoliophyta (tumbuhan berbunga)

Kelas : Magnoliopsida

Ordo : Malvales

Famili : Malvaceae (suku kapas-kapasan)

Genus : Abelmoschus

Spesies : esculentus
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Gambar 2.3. Buah okra
Sumber : Roy et al. (2014)

Okra dibudidayakan untuk buah atau buah polong hijau yang mengandung

biji bulat. Buahnya dipanen saat belum matang dan dimakan sebagai sayuran.

Buah okra bisa dimasak dengan berbagai cara. Akar dan batang okra digunakan

untuk bahan jus tebu. Biji masaknya dipanggang, digiling dan digunakan

sebagai pengganti kopi di beberapa negara. Buah dan batang mengandung serat

yang digunakan untuk industri kertas. Ekstrak dari biji okra merupakan sumber

alternatif untuk minyak nabati. Minyak nabati kuning kehijauan memiliki rasa

dan bau yang menyenangkan, dan kaya akan lemak tak jenuh seperti asam

oleat dan asam linoleat. Kandungan minyak biji cukup tinggi sekitar 40%

(Tripathi et al. 2011).

Okra yang memiliki warna hijau merupakan jenis yang terbaik. Polong

okra dapat dikonsumsi saat masih muda dan segar dengan umur hari ke-4

sampai ke-6 setelah penyerbukan. Untuk menjaga nilai nutrisi yang dimiliki,

maka tidak dianjurkan untuk dimasak. Apabila tidak untuk dikonsumsi setelah
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dipetik, maka dapat disimpan dalam lemari es dalam keadaan tidak dicuci

sebelumnya dan dapat dikonsumsi dalam waktu 3 hari (Besma, 2010).

2.2.1 Kandungan Tanaman okra

Kandungan kimia dari okra dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.3. Kandungan kimia okra dalam 100g
Sumber :Jain et al. (2012)

Komponen kimia okra Presentase (%)

1. α-selulosa 67,50%

2. Hemiselulosa 15,40%

3. Lignin 7,10%

4. Komponen pektik 3,40%

5. Komponen lemak dan lilin 3,90%

6. Ekstrak air 2,70%

Menurut Winarno (1997, dalam Desthia et al. 2015), kandungan kimia

tersebut yang memiliki efek anti-diabetes adalah α-selulosa dan hemiselulosa.

kedua komponen tersebut termasuk dalam golongan serat atau dietary fiber.

Secara kimiawi serat merupakan karbohidrat yang berupa polisakarida seperti

selulosa, hemiselulosa dan pectin serta serat non-karbohidrat diantaranya

adalah seperti lignin, gum dan musilago. serat dapat menurunkan kadar

kolesterol total dan LDL (Low Desity Lipid) dan menurunkan respon-respon

hiperglikemik (menekan kenaikan gula darah sesudah makan). Salah satu sifat

dari okra adalah mengandung serat khusus yang membantu untuk menstabilkan

gula darah dengan membatasi tingkat penyerapan gula di saluran usus (Jain et

al. 2012), dengan mengkonsumsi serat dapat menurunkan kadar glukosa darah
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postprandial (2 jam setelah makan) dengan mengurangi difusi glukosa dan

menunda penyerapan serta pencernaan karbohidrat (Khatun et al. 2011a).

Biji Okra dari Yunani merupakan sumber potensial minyak, dengan

konsentrasi antara 20% sampai 40%. Minyak biji okra adalah sumber asam

linoleat yang kaya, asam lemak tak jenuh ganda yang penting untuk nutrisi

manusia (Gemede et al. 2014). Protein berkualitas tinggi terutama berkaitan

dengan kandungan asam amino esensial juga ditemukan pada benih okra

(Oyelade et al. 2003). Biji okra juga mengandung antioksidan dan dua

flavonoid yaitu (quercetin 3-O-xylosyl (1”→2”) glucoside, quercetin 3-O-

glucosyl (1”→6”) glucoside, quercetin 3-O-glucoside dan quercetin 3-O- (6”-

O-malonyl)- glucoside) (Shui & Peng 2004). Penelitian yang dilakukan

Khomsug et al. (2010) menunjukkan perbedaan komponen phenolic pada 100g

ekstrak biji okra dan 100g ekstrak okra yaitu sebesar 142,48mg dan 10,75mg,

untuk komponen phenolic pada okra ditunjukkan pada tabel 2.6.

Tabel 2.4 Komponen phenolic pada 100g ekstrak Okra (Abelmoschus
esculentus L.)

Sumber : Khomsug et al. (2010)
Komponen Phenolic Komponen Phenolic antara biji okra dengan

okra (mg)
Biji Okra Okra

Catechin ND 56,00+0,01 -
Epicatechin ND 31,90+0,01 -
Procyanidin B1 289,40+0,03 ND
Procyanidin B2 675,20+0,01 26,50+0,01
Quercetin 25,90+0,01 ND
Rutin 0,32225,60+0,01 1,50+0,01

ND : Not Detect

2.2.2 Flavonols

Flavonol adalah jenis flavonoid yang banyak dimiliki tumbuhan.

Quercetin termasuk bagian dari senyawa flavonol yang dapat menghambat
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penyerapan glukosa di dalam usus dan melindungi pulau pankreas dari

kerusakan. Mekanisme dalam menghambat penyerapan glukosa di dalam usus

dengan menghambat α-glukosidase yang menyebabkan pemecahan olisakarida,

disakarida dan trisakarida menjadi monosakarida terganggu. Terganggunya

proses pembentukan monosakarida mengakibatkan absorbsi glukosa oleh

GLUT-2 ke dalam interstistium yang masuk ke kapiler darah menjadi lambat

(Ganong 2008; Babu 2013).

Flavonoid berperan sebagai agen antidiabetes dengan menekan kadar

glukosa, dengan mengurangi kolesterol plasma dan trigliserida secara

signifikan, dan dengan meningkatkan aktivitas glucocinase hepatik dengan

meningkatkan pelepasan insulin dari pulau langerhans pankreas (Parikh et al.

2014). Quercetin dapat larut dalam air. Proses pemanasan berpengaruh

terhadap penurunan kadar flavonoid (kuercetin) dimana terjadi degradasi

termal pada proses pemanasan (Fauziana 2015).

2.3 Keaslian Penelitian

Keaslian dalam penelitian ini mempunyai acuan pada beberapa hal untuk

merumuskan kata kunci (keywords), yaitu: 1) variabel penelitian tentang okra,

α-glucosidase, dan diabetes mellitus 2) jurnal penelitian merupakan publikasi

tahun 2003-2015.

Setelah mengidentifikasi hal-hal apa saja yang harus dicari dalam keaslian

penelitian, maka peneliti merumuskan alternatif keywords yaitu okra, α-

glucosidase, flavonoid dan diabetes mellitus. Keaslian data di dapatkan dari

Science Direct dan scopus.
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Tabel 2.5 Hasil penelitian tentang okra, α-glucosidase, dan diabetes mellitus
No. Judul Penelitian;

Peneliti; Tahun
Metode

(Desain; Sampel; Variabel;
Instrumen; Analisis)

Hasil Penelitian

1. Uji Aktivitas
Hipoglikemik
Ekstrak Etanol Daun
Okra (Abelmoschus
Esculentus (L.)
Moench) pada
Mencit Jantan Galur
Swiss Webster
dengan Metode
Telorensi Glukosa
Oral (Desthia et al.
2015)

Desain: Experimental
Sampel: 20 ekor mencit jantan
galur Swiss Webster
Variabel dependen: Ekstrak
Etanol Daun Okra
(Abelmoschus Esculentus (L.)
Moench) pada Mencit Jantan
Galur Swiss Webster
Variabel independen: Uji
Aktivitas Hipoglikemik
Instrumen: Glucotest (Easy
Touch)
Uji statistik: ANOVA dan
Turkey HSD.

1.Ekstrak etanol daun
dapat menurunkan kadar
glukosa darah pada mencit
2.Efek hipoglikemik
kelompok uji ekstrak daun
tidak lebih baik jika
dibandingkan dengan
pembanding metformin
(p < 0.05)

2. Efek inhibisi in vitro
enzim α-glucosidase
dan α-amylase
dalam ekstrak air
Abelmoschus
esculentus (L.)
Moench (Sabitha,
Panneerselvam,
Ramachandran
2012)

Desain : Experimental
Sampel: Buah okra segar
Variabel dependen: Enzim α-
glucosidase dan α-amylase
dalam Ekstrak air Abelmoschus
esculentus (L.) Moench
Variabel independen:
inhibisi in vitro
Instrumen: Kulit dan biji okra
dikeringkan dalam bentuk
bubuk. Kulit dan biji yang
telah dalam bentuk bubuk
digunakan untuk pembentukan
ekstrak air. Ekstrak air (AAPP
& AASP)
Uji statistik: IC50

efek penghambat α-
glucosidase [IC50 =
(142.69 + 0.32) µg/mL
dan (150.47 + 0.28)
µg/mL] dan α-amylase
[IC50 = (132.63 + 0.16)
µg/mL dan (147.23 +
0.21) µg/mL]
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No. Judul Penelitian;
Peneliti; Tahun

Metode
(Desain; Sampel; Variabel;

Instrumen; Analisis)

Hasil Penelitian

3. Fraksi yang larut
dalam air dari
Abelmoschus
esculentus L
berinteraksi dengan
glukosa dan
metformin
hidroklorida dan alfa
kinetiknya setelah
pemberian pada
tikus. (Khatun et al.
2011)

Desain: Experimental
Sampel: 500 g buah okra
Variabel dependen:
Penyerapan glukosa oral serta
metformin dari saluran cerna
pada tikus Long Evans.
Variabel independen:
WSF dari A.esculentus
Instrumen:
Na-carboxymethylcellulose
(CMC) digunakan sebagai
kontrol positif.
Uji statistik: ANOVA

A. esculentus dapat
memperbaiki kontrol
glikemik namun tidak
boleh dilakukan
bersamaan dengan
metformin hydrochloride
dalam mengendalikan
diabetes mellitus. (p <
0.05)

4. Respon Glukosa,
Insulin dan Asam
Lemak Non-
esterifikasi Ladies
Finger dan Pointed
Gourd pada Diabetes
Mellitus Tipe 2
(Rahman et al. 2011)

Desain: Cross Sectional
Sampel: 10 pasien diabetes
mellitus tipe 2
Variabel dependen:
Diabetes Mellitus Tipe 2
Variabel independen:
Respon Glukosa, Insulin dan
Asam Lemak Non-esterifikasi
Ladies Finger dan Pointed
Gourd
Instrumen:
Pre tes kuisioner, Skala IMT
Uji statistik: ANOVA

Menunjukan bahwa pasien
yang mengkonsumsi buah
okra memiliki penurunan
kadar
glukosa darah tertinggi
dibandingkan dengan roti
tawar maupun pointed
gourd. P < 0,01
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No. Judul Penelitian;
Peneliti; Tahun

Metode
(Desain; Sampel; Variabel;

Instrumen; Analisis)

Hasil Penelitian

5. Aktivitas antioksidan
dan kandungan
fenolik pada ekstrak
dari Okra
(Abelmoschus
esculentus L.)
(Khomsug et al.
2010)

Desain: Experimental
Sampel: Okra (Abelmoschus
esculentus L.)
Variabel dependen: Ekstrak
dari Okra (Abelmoschus
esculentus L.)
Variabel independen:
Aktivitas antioksidan dan
kandungan fenolik
Instrumen: penangkap radikal
DPPH dan uji dekolorisasi
ABTS radikal
Uji statistik: Total phenolic
contet (TPC) menggunakan uji
folin-ciocalteu. Komponen
fenolik diidentifikasi
menggunakan HPLC dengan
deteksi UV-diode array.

10,75 +0,02 mg
GAE/100g dan
142,48+0,02 mg GAE/100
g

6. Studi In Vitro
Pengaruh Lendir
Serat Lemak dari
Abelmoschus
Esculentus L. Dalam
Menurunkan
Penyerapan Glukosa
Usus (Khatun &
Rahman 2010)

Desain: Experimental
Sampel: 500 g Okra
(Abelmoschus esculentus L.)
Variabel dependen:
Penurunan penyerapan glukosa
usus
Variabel independen:
Studi In Vitro pengaruh lendir
serat lemak dari Abelmoschus
Esculentus L.
Instrumen: Lendir kental dari
hasil larutan Abelmoschus
Esculentus L. Dan Na-
carboxymethylcellulose(CMC)
Uji statistik: ANOVA

Pada konsentrasi tertinggi
Na-CMC (10mg / ml)
penurunan glukosa yang
signifikan (P <0,05)
ditemukan pada 100 dan
120 menit.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PEMBERIAN RENDAMAN ... HURIN'IN AISY B



42

No. Judul Penelitian;
Peneliti; Tahun

Metode
(Desain; Sampel; Variabel;

Instrumen; Analisis)

Hasil Penelitian

7. Sebuah metode yang
diperbaiki untuk
analisis antioksidan
utama Hibiscus
esculentus Linn
(Shui & Peng 2004)

Desain: Experimental
Sampel: Buah okra segar
Variabel dependen:
Antioksidan utama Hibiscus
esculentus Linn
Variabel independen:
Sebuah metode analisis
Instrumen:
High-performance liquid
chromatography (HPLC),
multiple mass spectrometry
(MS”), nuclear magnetic
resonance (NMR)
Uji statistik: menggunakan
teknik HPLC-MS dan HPLC-
MS” (n = 2-4).

Sekitar 70% aktivitas
antioksidan total
dikontibusikan oleh empat
turunan kuersetin. Struktur
dari antioksidan utama,
yang diisolasi dengan RP-
HPLC semi preparatif
dengan dua kolom tanduk
C18 selanjutnya
dikonfirmasi dengan
spektroskopi serapan UV-
vis dan spektrum 13C
NMR.

8. Pengaruh variasi
pada protein,
kandungan lemak
dan beberapa
karakteristik fisik
benih okra (Oyelade
et al. 2003)

Desain: Experimental
Sampel: Benih okra
Variabel dependen:
Komposisi benih okra
Variabel independen:
Pengaruh perbedaan varietas
Instrumen:
Bahan lima varietas benih okra
kering yang berbeda (UI4-30,
VI-104, LD-88, 47-4 dan V-
35).
Uji Statistik : Kandungan
lemak dijelaskan menggunakan
metode oleh Person, untuk
protein oleh metode Kjeldahl,
diameter masing-masing 100
biji dibaca menggunakan
mikrometer sampai 0,01mm,
massa ditimbang dengan
neraca elektronik presisi
sampai 0,001 g, untuk
menentukan volume dengan
prosedur Dutta, Nema, dan
Bhardwaj. Untuk kandungan
lembab dengan metode AOAC
untuk benih kering, luas

Komposisi proksimat dan
sifat fisik benih okra
bergantung pada kultivar.
Isi protein dari tepung
yang dihilangkan dari
berbagai kultivar yang
dipelajari berkisar antara
40% sampai 55%
sementara lemak di
endosperma bervariasi dari
22% sampai 34% yang
mengkonfirmasikan
potensi benih okra sebagai
sumber lemak dan kaya
protein.
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permukaan dijelaskan oleh Mc
Cabe, Smith dan Harriott.

No. Judul Penelitian;
Peneliti; Tahun

Metode
(Desain; Sampel; Variabel;

Instrumen; Analisis)

Hasil Penelitian

7. Ekstrak okra
menurunkan glukosa
darah dan lipid
serum pada lemak
tinggi yang diinduksi
obesitas C57BL/6
tikus (Fan et al.
2014)

Desain: Experimental
Sampel: 6 tikus
Variabel dependen:
Ekstrak okra
Variabel independen:
Penurunan glukosa darah dan
lipid serum
Instrumen:
Okra segar, IPGTT
Uji Statistik : ANOVA

Ekstrak okra dan quercetin
3-O-gentiobioside
memiliki aktivitas
antioksidan secara in-vitro.
Okra menunjukkan bahwa
dapat berfungsi sebagai
terapi diet untuk
hiperglikemia dan
hipertrigliseridemia.
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BAB 3

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konseptual

Keterangan : : Diteliti : Tidak diteliti : Kandungan paling banyak
: Mempengaruhi : Mengakibatkan

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian Pengaruh Pemberian Rendaman
Okra (Abelmoschus Esculentus) terhadap Regulasi Kadar Glukosa
Darah pada Diabetes Mellitus

Kadar gula darah
teregulasi

Diabetes Mellitus

Rangsangan terhadap GLUT-4
pada membran plasma terganggu

Resistensi Insulin

PPHG (Hiperglikemia post-
prandial) >200 mg/dl

Okra (Abelmoschus
Esculentus) :

Asam lemak esensial

Antioksidan
(Flavonoid)

Asam amino esensial

Quercetin yang terdapat
dalam senyawa flavonoid

Inhibitor α-glucosidase

α-glukosidase di usus memecah
polisakrida menjadi monosakarida

Peningkatan absopsi glukosa ke
dalam aliran darah

Faktor yang mempengaruhi:
- Diet
- Aktivitas
- Stres
- Usia
- Penggunaan obat-obatan

Menghambat α-glucosidase

Pemecahan monosakarida terhambat

Absorbsi glukosa ke dalam
darah terganggu
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Dari gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa resistensi insulin berperan penting

dalam patogenesis diabetes mellitus, sehingga tubuh mengalami defisiensi insulin

relatif dan absolut hiperglikemia. Kadar insulin yang berkurang berpengaruh pada

proses dari metabolisme karbohidrat, karena glukosa transporter dalam sel atau

GLUT-4 bisa ke membran plasma jika adanya insulin (Fauci 2012; Champe 2010;

Ganong 2008). Enzim α-amilase pankreas adalah enzim yang berperan penting

dalam sistem pencernaan dan langkah awal mengkatalisis dalam hidrolisis pati

menjadi campuran oligosakarida yang lebih kecil yang terdiri dari maltosa,

maltotriosa, dan sejumlah α-(1-6) dan α-(1-4) oligoglucans. Kinerja enzim alfa-

glukosidase yang memecah polisakarida menjadi monosakarida yang kemudian

diserap oleh usus selanjutnya akan terdegradasi ke absorpsi glukosa yang

memasuki aliran darah. Degradasi karbohidrat makanan ini berlangsung dengan

cepat dan menyebabkan peningkatan PPHG (Hiperglikemia Post-Prandial).

Enzim α-glukosidase berkorelasi dengan peningkatan kadar glukosa post-prandial

yang merupakan aspek penting dalam pengobatan diabetes mellitus (P. Sudha et al.

2011).

Kandungan okra (Abelmoschus Esculentus) yang berperan pada kesehatan

terdiri dari asam lemak essensial, asam amino essensial dan antioksidan. Biji okra

mengandung turunan flavonol 3,4mg/g biji dengan komponen quercetin. 70% dari

total aktivitas antioksidan pada okra akibat dari turunan quercetin (quercetin 3-O-

xylosyl (1”→2”) glucoside, quercetin 3-O-glucosyl (1”→6”) glucoside, quercetin

3-O-glucoside dan quercetin 3-O- (6”-O-malonyl)- glucoside) (Roy, Shrivastava,

Mandal 2014). Quercetin mampu menurunkan kadar glukosa darah yang

didalamnya terdapat inhibitor α-glukosidase (Sabitha et al. 2012). Senyawa-

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PEMBERIAN RENDAMAN ... HURIN'IN AISY B



46

senyawa inhibitor α-glukosidase bekerja menghambat enzim α-glukosidase.

Inhibisi kerja enzim ini secara efektif dapat mengurangi pencernaan karbohidrat

kompleks dan absobsinya, sehingga dapat mengurangi peningkatan kadar glukosa

post-prandial pada penderita diabetes (Shinde et al. 2008).

3.2 Hipotesis Penelitian

H1 : Ada pengaruh pemberian rendaman Okra (Abelmoschus Esculentus) terhadap

regulasi kadar glukosa darah 2 jam post-prandial pada pasien diabetes

mellitus.
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BAB 4

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

4.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah quasy

experimental dengan rancangan pre-post test group design. Penelitian ini

dilakukan dengan memberi intervensi rendaman okra (Abelmoschus Esculentus)

pada kelompok eksperimental sedangkan kelompok pembanding tidak diberikan

intervensi. Pada kedua kelompok tersebut diawali pre-test dan diakhiri post-test

setelah pemberian perlakuan dengan mengukur kadar glukosa darah 2 jam post-

prandial.

Gambar 4.1 Desain Penelitian Pengaruh Pemberian Rendaman Okra
(Abelmoschus Esculentus) terhadap Regulasi Kadar Glukosa Darah
pada Diabetes Mellitus

Keterangan :
S : Responden penderita diabetes mellitus
OA : Pengukuran kadar glukosa darah kelompok intervensi sebelum

pemberian rendaman okra (Abelmoschus Esculentus) 45gram/150 ml
OB : Pengukuran kadar glukosa darah awal kelompok pembanding
X : Intervensi rendaman okra (Abelmoschus Esculentus)
Y : Penggunaan terapi dokter
OA’ : Pengukuran kadar glukosa darah kelompok intervensi setelah

pemberian rendaman okra (Abelmoschus Esculentus) 45gram/150 ml

S

OA

OB

OA’

OB’

X

W

Y

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PEMBERIAN RENDAMAN ... HURIN'IN AISY B



48

OB’ : Pengukuran kadar glukosa darah kelompok pembanding sesudah
menggunakan terapi dokter

W : Lama intervensi 7 hari

4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel dan Teknik Sampling

4.2.1 Populasi

Populasi adalah subjek (misalnya manusia; klien) yang memenuhi kriteria

yang telah ditetapkan (Nursalam 2015). Populasi target dalam penelitian ini

adalah pasien Diabetes Melitus yang terdata di Puskesmas Nganjuk. Populasi

target yaitu populasi pasien DM yang ada terdata di Puskesmas Nganjuk sebesar

316 orang. Sedangkan populasi terjangkau pada penelitian ini yaitu pasien DM

yang terdata di Puskesmas Nganjuk dan dari Kelurahan Kauman yaitu sebesar 120

pasien.

4.2.2 Sampel dan Besar Sampel

Sampel yang diteliti adalah yang diambil berdasarkan pada jumlah penderita

diabetes mellitus yang memenuhi kriteria inklusi. Peneliti menggunakan kriteria

dalam memilih sampel yaitu :

1. Kriteria Inklusi

1) Penderita diabetes mellitus dengan kadar glukosa darah 2 jam post-

prandial >200mg/dl

2) Usia produktif 20-60 tahun

3) Responden tidak menggunakan terapi insulin injeksi

2. Kriteria eksklusi :

1) Sedang menjadi responden dalam penelitian lain yang sejenis

Besar sampel pada masing-masing kelompok berjumlah 9 orang. Peneliti

menambah 10% dari besar sampel untuk antisipasi adanya sampel yang
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mengalami drop out. Sehingga besar sampel pada masing-masing kelompok

berjumlah 10 orang.

Kriteria drop out adalah sebagai berikut:

1) Responden menyatakan tidak melanjutkan dalam mengikuti proses penelitian

2) Responden mengalami efek samping okra yang berkepanjangan

4.2.3 Teknik sampling

Teknik pengambilan sample pada penelitian ini menggunakan

nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling.

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

4.3.1 Variabel penelitian

4.3.1.1 Variabel bebas

Variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini adalah

intervensi rendaman okra (Abelmoschus Esculentus).

4.3.1.2 Variabel tergantung

Variabel tergantung (dependent variable) dalam penelitian ini adalah

perubahan kadar glukosa darah 2 jam post-prandial pada pasien Diabetes Mellitus

4.3.2 Definisi operasional penelitian

Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Definisi Operasional Pengaruh Pemberian Rendaman Okra
(Abelmoschus Esculentus) terhadap Regulasi Kadar Glukosa Darah
pada Diabetes Mellitus

Variabel Definisi
Operasional

Parameter Alat Ukur Skala Skoring

Independen
:
Pemberian
rendaman
Okra

Mengkonsumsi
air dari
rendaman buah
okra yang
dipotong 1 cm
dan setiap 45

Jumlah : 45
gram
potongan
buah okra
hijau mudah
dan segar

Lembar
observasi
dan SOP

- -
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gram direndam
dengan 150 ml
air matang
selama 24 jam
di suhu
ruangan yang
akan
menghasilkan
larutan okra
110ml dan
diberikan
selama 7 hari

berumur hari
ke-4 sampai
hari ke-6
penyerbukan
tanaman

Lama: 7 hari
Pemberian :
1x/hari
sebelum
sarapan (jam
6 pagi)
Dosis :
45g/150 ml
menghasilkan
110 ml

-
Dependen :
Kadar
glukosa
darah 2 jam
Post
Prandial

Penilaian
kadar glukosa
dalam darah

Kadar gula
darah 2 jam
post prandial
(setelah
makan) pada
hari ke 0
untuk pre test
dan hari ke 7
untuk post
test

Glucometer Rasio Nilai kadar
gula darah
(mg/dl)

4.4 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian untuk mengukur

variabel independen menggunakan SOP pembuatan rendaman Okra berdasarkan

hasil penelitian Khatun & Rahman (2010). Instrumen variabel dependen yang

digunakan untuk pengumpulan data menggunakan lembar pengumpulan data yang

disi oleh peneliti. Lembar pengumpulan data ini memuat informasi mengenai

karakteristik usia, jenis kelamin, dan kadar glukosa darah. Instrumen yang

digunakan dalam pengukuran kadar glukosa darah 2 jam post-prandial adalah

dengan pengukuran bio-fisiologi dengan alat glucometer. Pengukuran bio-

fisiologi yang digunakan yaitu teknik in-vitro, yaitu observasi proses fisiologi
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tubuh dengan pengambilan bahan atau spesimen dari tubuh (Nursalam 2015).

Spesifikasi alat : nama produk Easy Touch GCU. Volume sampel 1 µl dan opsi

tetes ulang. Rentang pengukuran 10-600mg/dL. Waktu test 10 detik. Metode

pengukuran dengan fotometrik. Sistem kalibrasi menggunakan kode chip.

Validasi instrumen. Alat yang masih baru, telah dilakukan uji validitas oleh pabrik.

4.5 Lokasi dan waktu pengambilan data

Lokasi dan waktu pengambilan data dilakukan di Puskesmas Kecamatan

Kabupaten Nganjuk, peneliti sudah melakukan pengambilan data pada bulan Juni

sampai Juli 2017.

4.6 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengambilan Data

Pengambilan data diawali dengan mengikuti kaji etik dan mendapat surat

ijin penelitian dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga (FKP UNAIR)

yang selanjutnya diserahkan ke kepala Baskesbangpol Kabupaten Nganjuk untuk

meminta surat izin pengambilan data awal yang diproses selama 3 hari kerja.

Baskesbangpol membuat surat tembusan yang diserahkan ke Bupati, Bapedda,

Kepala DINKES Nganjuk, dan Kepala Puskesmas Kecamatan Nganjuk. Di

Puskesmas Kecamatan Nganjuk, surat diserahkan kepada Kepala Tata Usaha

Puskesmas untuk pengambilan data pasien diabetes mellitus. Peneliti mendapat

data dari petugas untuk pasien diabetes mellitus bulan Januari-April 2017

sebanyak 316 orang. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk

menentukan besar sampel. Peneliti mendapat rekomendasi nama-nama pasien

diabetes mellitus yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi dari petugas

puskesmas dari total 316 orang yang terpilih dalam penelitian ini adalah 20 orang.
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Setelah didapatkan responden, kemudian peneliti membagi responden

menjadi 2 kelompok yaitu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol.

1. Kelompok perlakuan

Setelah responden menandatangani informed consent dan mengisi

kuisioner data demografi, peneliti pada hari berikutnya melakukan home visit

ke rumah masing-masing responden. Selanjutnya peneliti menjelaskan

mengenai tujuan penelitian, kandungan, manfaat okra, dan waktu konsumsi

pada pagi hari sebelum sarapan. Responden tetap harus menggunakan terapi

dokter selama penelitian karena okra disini merupakan terapi pendamping

atau terapi komplementer. Peneliti pada hari pertama mengukur kadar

glukosa darah 2 jam post-prandial sebelum pemberian intervensi rendaman

okra. Pada hari berikutnya, peneliti melakukan home visit ke masing-masing

responden untuk memberikan air hasil rendaman okra dibantu oleh asisten.

Air rendaman okra diminum pagi hari sebelum sarapan (peneliti menyamakan

jam yaitu jam 6) dan peneliti menunggu responden sampai selesai minum.

Pemberian rendaman okra dilakukan hingga hari ke-7, dan pada hari ke-7

dilakukan pengukuran kadar glukosa darah 2 jam post-prandial setelah

pemberian rendaman okra.

2. Kelompok pembanding

Pada kelompok pembanding peneliti akan menjelaskan tujuan penelitian

dan pengetahuan tentang okra. Kelompok pembanding tetap menggunakan

terapi yang diberikan oleh dokter. Kelompok pembanding dilakukan

pengukuran kadar gula darah 2 jam PP awal (pre) pada hari yang sama

dengan kelompok intervensi. Pada hari ke 7, peneliti melakukan pengukuran
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kembali kadar gula darah 2 jam PP (post). Setelah penelitian selesai,

kelompok pembanding diberi konsumsi okra sebagai prinsip justice dalam

etik penelitian.
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4.7 Kerangka Kerja Penelitian

Kerangka kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2 Bagan Kerangka Kerja Pengaruh Pemberian Rendaman Okra
(Abelmoschus Esculentus) terhadap Regulasi Kadar Glukosa Darah
pada Diabetes Mellitus

Populasi terdiri dari pasien diabetes mellitus Puskesmas
Nganjuk bulan Januari-April Tahun 2017 sebesar 316 orang

Besar sampel sesuai kriteria inklusi dan
ekslusi sebesar 20 orang

Purposive
sampling

Kelompok Perlakuan Kelompok Pembanding

Pre : Pengukuran kadar glukosa darah 2 jam post-
prandial

Pemberian rendaman Okra
selama 7 hari sebelum sarapan
(jam 6 pagi) dengan dosis

45gram/150 ml menghasilkan
110ml larutan

Penggunaan terapi yang
diberikan dokter

Post : Pengukuran kadar glukosa darah 2 jam post-
prandial

Tabulasi data

Uji statistik : Wilcoxon Signed Rank Test dan uji Mann Whitney

Penyajian hasil penelitian
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4.8 Analisa Data

Analisa data yang digunakan untuk variabel dependen dan independen

dalam penelitian yaitu uji Wilcoxon Signed Rank Test dengan nilai kemaknaan α ≤

0,05. Peneliti menganalisis perbedaan atau membandingkan pengaruh terhadap

regulasi kadar glukosa darah pada kedua kelompok menggunakan uji Mann

Whitney U Test dengan tingkat signifikan α ≤ 0,05.

4.9 Etika Penelitian

4.9.1 Lembar persetujuan (informed consent)

Lembar persetujuan diberikan kepada calon responden yang akan diteliti

ketika bersedia menjadi responden dalam hal ini adalah pasien diabetes mellitus

Puskesmas Nganjuk. Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian serta

menjelaskan konsekuensi yang akan terjadi bila responden bersedia menjadi

subyek penelitian. Responden menandatangani lembar persetujuan sebagai tanda

keikutsertaan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari peneliti.

4.9.2 Kerahasiaan (confidentiality)

Selama menjadi responden, peneliti akan menjaga kerahasiaan data

responden dan hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan..

4.9.3 Tanpa nama (Anonimity)

Peneliti menghargai hak responden dengan tidak menulis nama responden

pada lembar alat ukur, peneliti hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan

data yang hanya diketahui oleh peneliti saja.
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4.9.4 Asas manfaat (Beneficence)

Penelitian ini memiliki manfaat bagi responden yaitu untuk membantu

dalam upaya menurunkan kadar glukosa darah pada pasien DM. Setelah

penelitian selesai, responden mendapatkan intensif berupa barang.

4.9.5 Prinsip keadilan (Justice)

Setiap responden mendapatkan perlakuan yang sama sebelum, selama, dan

setelah penelitian. Perlakuan yang diberikan sesuai prosedur penelitian yang

dijelaskan kepada responden sebelum menyatakan persetujuan menjadi responden

tanpa adanya diskriminasi. Pada kelompok pembanding diberi konsumsi

rendaman okra setelah penelitian.

4.10 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang ditemukan peneliti antara lain :

1. Selama penelitian tidak bisa mengontrol faktor yang mempengaruhi kenaikan

kadar glukosa darah seperti mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat

sehingga mempengaruhi hasil penurunan yang dapat menjadi variabel

perancu.

2. Karakteristik responden tidak seimbang antara kelompok perlakuan dan

kelompok pembanding pada pembagian kelompok.

3. Jumlah responden pada penelitian ini masih relatif sedikit yaitu 20 responden,

sehingga data yang diperoleh masih belum menggambarkan pengaruh

rendaman okra yang luas.

4. Peneliti tidak memperhatikan waktu paruh rendaman okra dan melakukan

post-test pengukuran nilai penurunan kadar glukosa darah 2 jam post-
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prandial responden hanya sekali pada hari ke-7 pemberian, tidak mengukur

nilai kadar glukosa darah setiap hari.

5. Peneliti melakukan pengukuran gula darah menggunakan glucometer, tidak

menggunakan pengambilan spesimen darah vena yang kemudian dites di

laboratorium.

6. Peneliti menggunakan metode purposive sampling sehingga jumlah sampel

tidak dapat mewakili kesimpulan statistik karena sedikit responden.
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BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bab 5 peneliti akan menguraikan hasil dan pembahasan penelitian

sebagai berikut :

5.1 Gambaran lokasi penelitian

Penelitian melakukan pengambilan data penelitian di Puskesmas Nganjuk

yang merupakan Puskesmas pusat dengan melayani warga dari 13 Kelurahan di

Kecamatan Nganjuk. Puskesmas Nganjuk didirikan pada tahun 1985 dan

merupakan tipe Puskesmas non rawat inap yang memiliki fasilitas rawat jalan

pagi dan sore disertai dengan IGD 24 jam. Puskesmas Nganjuk memiliki tenaga

medis sebanyak 29 orang. Puskesmas Nganjuk memiliki program invasif yang

dilakukan termasuk upaya kesehatan usia lanjut, upaya kesehatan pencegahan dan

penanggulangan penyakit gigi, perawatan kesehatan masyarakat, pemberdayaan

dalam PHBS, upaya kesehatan mata, pelayanan penyakit TBC dan upaya

kesehatan jiwa.

Program unggulan untuk penyakit diabetes mellitus Puskesmas Nganjuk

yaitu program pengelolaan penyakit kronis (PROLANIS) yang diikuti 76 orang

diabetes mellitus. PROLANIS dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 21 dengan

runtutan kegiatan yaitu senam, pemberian konsumsi, pemeriksaan kesehatan dan

diakhiri tanya jawab dengan dokter. Hasil pengumpulan data yang telah dilakukan

oleh peneliti terdapat pasien diabetes mellitus sebanyak 316 pada bulan Januari

hingga April tahun 2017 dengan usia 20-70 tahun.
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5.2 Hasil Penelitian

Peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut :

5.2.1 Karakteristik responden

Peneliti mengkatagorikan usia responden berdasarkan Depkes RI (2009).

Untuk lama menderita diabetes didapatkan dari data Puskesmas. Sedangkan

kategori glukosa darah berdasarkan PERKENI (2015), jika kadar glukosa darah 2

jam post-prandial 140-199mg/dl maka termasuk kategori Toleransi Glukosa

Terganggu dan >200mg/dl termasuk kategori Glukosa Terganggu.

Tabel 5.1 Karakteristik Responden di Puskesmas Nganjuk dari tanggal 17 Juli-6
Agustus 2017.

No Karateristik Responden

Kelompok
Perlakuan

Kelompok
Pembanding

Uji
Homoge
nitas

(p value)
n % n %

1. Jenis kelamin
Laki-laki 3 30 4 40
Perempuan 7 70 6 60 0,660
∑ Responden 10 100 10 100

2. Usia
36-45 th 1 10 1 10
46-55 th 5 50 7 70 0,696
56-65 th 4 40 2 20
Total 10 100 10 100

3. Lama menderita DM

1-3 th 2 20 5 50 0,177
4-6 th 8 80 5 50
Total 10 100 10 100

4. Konsumsi Obat Diabetes
Mellitus
Glibenclamide 10 100 10 100 -
Total 10 100 10 100

5. Kadar Glukosa Darah
Terakhir
140-199 mg/dl 4 40 4 40 -
>200 mg/dl 6 60 6 60
Total 10 100 10 100

Keterangan :
n : Jumlah responden
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Berdasarkan Tabel 5.1 dari 10 responden pada kelompok perlakuan

diketahui bahwa jenis kelamin terbanyak yaitu perempuan dengan jumlah 7

responden dengan usia terbanyak rentang 46-55 th yaitu sebanyak 5 responden.

Banyak responden telah menderita diabetes mellitus selama 4-6 tahun dengan

jumlah 8 responden.

Responden pada kelompok pembanding terdiri dari 10 orang dengan jenis

kelamin terbanyak yaitu perempuan sebanyak 6 orang dengan rentang usia

terbanyak 46-55 th sebanyak 7 orang dan telah menderita diabetes mellitus selama

1-5 th.

Dari 20 responden pada kelompok perlakuan dan kelompok pembanding

semua mengkonsumsi obat diabetes mellitus yang sama yaitu glibenclamide yang

mana responden terbanyak memiliki kadar GDPP terakhir >200 mg/dl.

Dari tabel tersebut diketahui pula bahwa berdasarkan konsumsi obat

diabetes mellitus dan kadar glukosa darah terakhir, kelompok perlakuan dan

kelompok pembanding merupakan kelompok dengan responden yang homogen.

Sedangkan berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa hasil uji homogenitas

didapatkan nilai p=0,660, usia didapatkan nilai uji homogenitas p=0,696 dan

berdasarkan lama menderita DM nilai uji homogenitas p=0,177. Oleh karena nilai

uji homogenitas p>0,05 maka kedua varian populasi berdasarkan jenis kelamin,

usia dan lama menderita DM adalah sama (homogen).
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5.2.2 Hasil Observasi Responden

Data khusus pada penelitian ini terdiri dari kadar glukosa darah sebelum

dan setelah diberikan intervensi sebagai berikut :

1) Hasil observasi nilai GDPP sebelum dan setelah pemberian rendaman okra
pada kelompok perlakuan

Tabel 5.2 Hasil observasi nilai GDPP sebelum dan setelah intervensi pada
kelompok perlakuan.

No.
Responden

Kadar Glukosa Darah 2 Jam Post-Prandial
Pre-intervensi Post-intervensi Selisih

1 225 197 -28
2 285 235 -50
3 250 170 -80
4 384 309 -75
5 306 311 +5
6 216 186 -30
7 290 213 -77
8 332 262 -70
9 260 180 -80
10 310 250 -60
Mean 285,8 231,3 -54,5
SD 50,9 51,3 -

Wilcoxon sigrned rank test (α<0,05)
(p) = 0,007

Berdasarkan tabel 5.2 didapatkan dari 10 responden pada kelompok

perlakuan, rerata kadar glukosa darah 2 jam post-prandial responden pada

pengukuran awal adalah 285,8 mg/dl dan pada pengukuran akhir rerata kadar

glukosa darah 2 jam post-prandial responden adalah 231,3 mg/dl. Pada kelompok

perlakuan diketahui rerata responden mengalami penurunan kadar glukosa darah 2

jam post-prandial 54,5 mg/dl dengan penurunan yang sangat signifikan sebanyak

80 mg/dl. Dari tabel diketahui pula bahwa dari 10 responden pada kelompok

perlakuan terdapat 1 orang responden yang tidak mengalami penurunan kadar

glukosa darah 2 jam post-prandial yaitu responden nomer 5.
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Uji statistik menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test dilakukan untuk

melihat perbedaan rerata kadar glukosa darah 2 jam post-prandial pada

pengukuran awal dengan pengukuran akhir. Dari hasil uji tersebut didapatkan

nilai p=0,007 (α<0,05) yang berarti terdapat pengaruh pemberian okra terhadap

regulasi kadar glukosa darah 2 jam post-prandial pasien diabetes mellitus.

2) Hasil observasi nilai GDPP sebelum dan setelah diberikan intervensi pada
kelompok pembanding

Tabel 5.3 Hasil observasi nilai GDPP sebelum dan setelah pada kelompok
pembanding

No.
Responden

Kadar Glukosa Darah 2 Jam Post-Prandial
Pre-test Post-test Selisih

1 248 235 -13
2 347 330 -17
3 243 228 -15
4 239 286 +47
5 210 208 -2
6 292 295 +3
7 252 210 -42
8 205 200 -5
9 240 220 -20
10 252 253 +1
Mean 252,8 246,5 -6,3
SD 40,8 43,6 -

Wilcoxon signed rank test (α<0,05)
(p) = 0,169

Berdasarkan tabel 5.3 dari 10 responden didapatkan bahwa pada kelompok

pembanding, rerata kadar glukosa darah 2 jam post-prandial responden pada

pengukuran awal adalah 252,8 mg/dl dan pada pengukuran akhir rerata kadar

glukosa darah 2 jam post-prandial responden adalah 246,5 mg/dl. Pada kelompok

kontrol diketahui rerata responden mengalami penurunan kadar glukosa darah 2

jam post-prandial 51,3 mg/dl dengan penurunan sangat signifikan sebanyak 42

mg/dl. Dari tabel diketahui pula bahwa dari 10 responden pada kelompok
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perlakuan terdapat 3 orang responden yang tidak mengalami penurunan kadar

glukosa darah 2 jam post-prandial yaitu responden nomer 4, 6, dan 10.

Uji statistik menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test dilakukan untuk

melihat perbedaan rerata kadar glukosa darah 2 jam post-prandial pada

pengukuran awal dengan pengukuran akhir. Dari hasil uji tersebut didapatkan

nilai p=0,169 (α>0,05) yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan kadar glukosa

darah 2 jam post-prandial pasien diabetes mellitus yang signifikan ketika pre-test

dan post-test dilakukan pada kelompok pembanding.

3) Hasil observasi nilai GDPP pada kelompok perlakuan maupun kelompok
pembanding

Tabel 5.4 Hasil observasi nilai GDPP kelompok perlakuan maupun pembanding.

No.
Responden

Kelompok perlakuan Kelompok pembanding
Kadar GDPP Kadar GDPP

Pre-test Post-test Selisih Pre-test Post-
test

Selisih

1 225 197 -28 248 235 -13
2 285 235 -50 347 330 -17
3 250 170 -80 243 228 -15
4 384 309 -75 239 286 +47
5 306 311 +5 210 208 -2
6 216 186 -30 292 295 +3
7 290 213 -77 252 210 -42
8 332 262 -70 205 200 -5
9 260 180 -80 240 220 -20
10 310 250 -60 252 253 +1
Mean 285,8 231,3 -54,5 252,8 246,5 -6,3
SD 50,9 51,3 - 40,8 43,6 -
Wilcoxon signed rank test (α<0,05)

(p) = 0,007
Wilcoxon signed rank test (α<0,05)

(p) = 0,169
Mann Whitney U-test (α<0,05)

(p)= 0,427

Uji Mann Whitney U-test dilakukan untuk melihat perbedaan kadar

glukosa darah 2 jam post-prandial antara kelompok perlakuan dan kelompok

pembanding pada pengukuran akhir. Hasil uji Mann Whitney U-test pada kadar
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glukosa darah 2 jam post-prandial antara kelompok perlakuan dan kelompok

pembanding didapatkan nilai signifikansi atau p=0,427 (α<0,05). Nilai p

tersebut >0,05 maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara kadar glukosa

darah 2 jam post-prandial antara kelompok perlakuan dan kelompok pembanding.

5.3 Pembahasan

5.3.1 Kadar glukosa darah 2 jam post-prandial sebelum dan setelah
pemberian rendaman okra (abelmoschus esculentus) pada kelompok
perlakuan

Berdasarkan data pada tabel 5.2 menunjukkan bahwa kelompok perlakuan

mengalami penurunan diatas 50 mg/dl kadar glukosa darah 2 jam post-prandial

sebanyak 7 orang. Sedangkan masih ditemukan 3 responden yang penurunan

kadar glukosa darah 2 jam post-prandial masih kurang dari 50 mg/dl. Hal ini

disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi regulasi kadar glukosa

darah yaitu usia dan lama menderita DM.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Khatun et al. (2011) pada tikus

yang diinduksi metformin dan rendaman air okra didapatkan rerata hasil

penurunan kadar glukosa darah sebesar 1,07 mg/dl dalam 24 jam dan diperkirakan

dalam satu minggu mengalami penurunan sebesar 179,76 mg/dl. Sedangkan

penelitian yang dilakukan peneliti pada manusia dengan mengkonsumsi obat

diabetes mellitus dan rendaman okra didapatkan rerata penurunan kadar glukosa

darah sebesar 54,5 mg/dl dalam satu minggu. Hal ini disebabkan karena pada

manusia banyak faktor yang mempengaruhi regulasi kadar glukosa darah.

Faktor jenis kelamin dapat memperngaruhi kenaikan kadar glukosa darah.

Jenis kelamin perempuan mempunyai resiko lebih tinggi karena presentase lemak

tubuh pada wanita lebih tinggi uptake glukosa pada otot rangka perempuan 50%
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lebih tinggi dari pada laki-laki (Gale dan Gillespie, 2001). Responden nomer 1,5,

dan 6 merupakan responden yang berjenis kelamin perempuan.

Bila dilihat dari usia, responden tersebut berusia 45-60 tahun. Berdasarkan

pembagian usia oleh Depkes (2009), usia 45-60 tahun merupakan lanjut usia awal.

Usia sangat erat kaitannya dengan hiperglikemia. Hal ini disebabkan karena

resistensi insulin akibat perubahan fungsi neurohormonal dan Semakin bertambah

usia perubahan fisik dan penurunan fungsi tubuh akan mempengaruhi konsumsi

dan penyerapan zat gizi (Rochmah 2006).

Selain itu, dilihat dari lama menderita DM peneliti berpendapat bahwa

semakin tua usia penderita DM maka kadar glukosa darah semakin tidak dapat

dikontrol, begitu juga dengan lama menderita DM. Semakin lama menderita DM

maka semakin tinggi resiko kadar glukosa menjadi tidak terkontrol yang

menyebabkan semakin memburuknya resistensi insulin. 3 responden tersebut

telah menderita diabetes mellitus selama 4 tahun.

Diabetes mellitus disebabkan oleh resistensi insulin yang berpengaruh

pada proses dari metabolisme karbohidrat, karena glukosa transporter dalam sel

atau GLUT-4 bisa ke membran plasma jika adanya insulin. (Ganong 2005).

Enzim α-amilase pankreas adalah enzim yang berperan penting dalam sistem

pencernaan dan langkah awal mengkatalisis dalam hidrolisis pati menjadi

campuran oligosakarida yang lebih kecil yang terdiri dari maltosa, maltotriosa,

dan sejumlah α-(1-6) dan α-(1-4) oligoglucans. Proses ini selanjutnya akan

terdegradasi ke absorpsi glukosa yang memasuki aliran darah dilakukan oleh

enzim α-glukosidase. Degradasi karbohidrat makanan ini berlangsung dengan

cepat dan menyebabkan peningkatan PPHG (Hiperglikemia Post-Prandial).
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Enzim α-glukosidase berkorelasi dengan peningkatan kadar glukosa post-prandial

yang merupakan aspek penting dalam pengobatan diabetes mellitus (P. Sudha et

al. 2011).

Selama penelitian, seluruh responden pada kelompok perlakuan diberikan

rendaman okra yang dikonsumsi pada pagi hari jam 06.00 yang diminum sebelum

responden sarapan tanpa memberhentikan terapi OHO. Okra direndam selama 24

jam yang akan mengeluarkan zat aktif berupa flavonoid yang bekerja sebagai

inhibitor α-glukosidase.

Kandungan okra (Abelmoschus esculantus) seperti flavonoid sebagai

inhibitor α-glukosidase dalam usus (Gholamhoseinian, Fallah, & Sharififar

2009;Nhiem et al. 2010). Inhibitor α-glukosidase mengakibatkan penyerapan

glukosa di dalam usus oleh GLUT-2 ke dalam interstistium kemudian masuk ke

dalam kapiler darah menjadi lambat dan glukosa yang beredar dalam darah

menjadi berkurang (Babu, 2013). Selain itu, efek α-glucosidase dapat

memperlambat pencernaan karbohidrat untuk menunda kenaikan postpandial

glukosa darah sehingga dapat mengurangi peningkatan kadar glukosa post-

prandial pada penderita diabetes (Shinde et al. 2008).

Menurut teori diatas peneliti menganalisa bahwa penurunan kadar glukosa

darah 2 jam post-prandial responden dibawah 50 mg/dl karena beberapa faktor

dan responden yang mengalami penurunan yang signifikan diatas 50 mg/dl

dikarenakan mengkonsumsi rendaman okra yang mengandung zat aktif berupa

quercetin yang berperan dalam meregulasi kadar glukosa darah.
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5.3.2 Kadar glukosa darah 2 jam post-prandial sebelum dan setelah
pemberian intervensi pada kelompok pembanding

Berdasarkan data pada tabel 5.3 menunjukkan bahwa kelompok

pembanding mengalami penurunan kadar glukosa darah 2 jam post-prandial

tetapi tidak diatas 50 mg/dl. Tetapi masih ditemukan responden yang mengalami

kenaikan kadar glukosa darah 2 jam post-prandial sebanyak 3 responden. Hal ini

disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan kadar glukosa

darah. Pada responden nomer 4 salah satu penyebab kenaikan kadar glukosa darah

karena lama menderita DM. Sedangkan responden nomer 6 dan 10 dikarenakan

responden mengkonsumsi makanan yang kaya karbohidrat dan berenergi tinggi

sesuai dengan hasil wawancara makanan apa saja yang telah dimakan sehari

sebelum melakukan pengukuran post-test banyak yang menjawab bahwa mereka

mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat dengan kutipan wawancara

“saya kemarin seharian makan yang bersantan mbak, dan sehari makan 4 kali

karena ada pengajian juga”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Khatun et al. (2011) pada tikus

dengan kelompok kontrol yang diinduksi metformin saja didapatkan rerata hasil

penurunan kadar glukosa darah sebesar 1,01 mg/dl dalam 24 jam dan didapatkan

dalam satu minggu mengalami penurunan sebesar 150,68 mg/dl. Sedangkan

penelitian yang dilakukan peneliti pada manusia dengan mengkonsumsi obat

diabetes mellitus saja didapatkan rerata penurunan kadar glukosa darah sebesar

6,3 mg/dl dalam satu minggu. Hal ini disebabkan karena pada manusia banyak

faktor yang mempengaruhi regulasi kadar glukosa darah.
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Peningkatan kadar glukosa darah menurut Van Dam dkk. (2002, dalam

Garnita et al. 2012) dipengaruhi oleh asupan makanan berenergi tinggi atau kaya

karbohidrat dan serat yang rendah dapat menganggu stimulasi sel-sel beta

pankreas dalam memproduksi insulin. Asupan lemak juga perlu diperhatikan

karena sangat berpengaruh terhadap kepekaan insulin. Penelitian sebelumnya

menunjukkan bahwa konsumsi karbohidrat yang tinggi dapat meningkatkan kadar

glukosa darah. Selain itu, orang dengan konsumsi lemak yang tinggi juga berisiko

5,25 kali lebih besar meningkatkan kadar glukosa darah. Sementara itu, pada

penduduk di Amerika Serikat, pola makan western, yaitu yang mengandung

daging, kentang goreng, dan susu yang berlemak tinggi terbukti dapat

meningkatkan kadar glukosa darah. Selain itu, dilihat dari lama menderita DM

peneliti berpendapat bahwa semakin tua usia penderita DM maka kadar glukosa

darah semakin tidak dapat dikontrol, begitu juga dengan lama menderita DM.

Semakin lama menderita DM maka semakin tinggi resiko kadar glukosa menjadi

tidak terkontrol yang menyebabkan semakin memburuknya resistensi insulin.

Diabetes mellitus disebabkan oleh resistensi insulin yang berpengaruh

pada proses dari metabolisme karbohidrat, karena glukosa transporter dalam sel

atau GLUT-4 bisa ke membran plasma jika adanya insulin. (Ganong 2005).

Enzim α-amilase pankreas adalah enzim yang berperan penting dalam sistem

pencernaan dan langkah awal mengkatalisis dalam hidrolisis pati menjadi

campuran oligosakarida yang lebih kecil yang terdiri dari maltosa, maltotriosa,

dan sejumlah α-(1-6) dan α-(1-4) oligoglucans. Proses ini selanjutnya akan

terdegradasi ke absorpsi glukosa yang memasuki aliran darah dilakukan oleh

enzim α-glukosidase. Degradasi karbohidrat makanan ini berlangsung dengan
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cepat dan menyebabkan peningkatan PPHG (Hiperglikemia Post-Prandial).

Enzim α-glukosidase berkorelasi dengan peningkatan kadar glukosa post-prandial

yang merupakan aspek penting dalam pengobatan diabetes mellitus (P. Sudha et

al. 2011).

Penatalaksanaan diabetes mellitus menurut PERKENI (2015) terdiri dari 5

pilar dengan salah satunya yaitu pilar tentang farmakologis. Menurut Duppala et

al (2013), glibenclamide merupakan obat standar untuk pengobatan diabetes

mellitus. Obat ini termasuk dalam golongan sulfonilurea generasi kedua yang

secara luas digunakan sebagai mono terapi ataupun kombinasi karena

kemampuannya dalam mengontrol glukosa darah secara efisien. Selain itu

sulfonilurea sering diberikan sebagai terapi kombinasi karena memiliki

kemampuan untuk meningkatkan atau mempertahankan sekresi insulin.

Mekanisme kerja golongan obat ini adalah untuk merangsang sel beta pankreas

untuk melepaskan insulin (Fitirani et al. 2014).

Berdasarkan teori di atas peneliti menganalisis bahwa kenaikan kadar

glukosa darah 2 jam post-prandial yang terjadi pada sebagian responden

dikarenakan beberapa faktor salah satunya yaitu faktor mengkonsumsi asupan

makanan berenergi tinggi atau kaya karbohidrat dan serat yang rendah dapat

menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah pada responden kelompok

pendamping.

5.3.3 Kadar glukosa darah 2 jam post-prandial pada kelompok perlakuan
maupun kelompok pembanding

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap

perbedaan kadar glukosa darah 2 jam post-prandial pada kedua kelompok tidak

ada perbedaan yang signifikan antara kadar glukosa darah 2 jam post-prandial
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pada kelompok perlakuan dan kelompok pembanding. Dari hal tersebut dapat

dijelaskan bahwa baik dilakukan pemberian rendaman okra dan tidak diberikan

rendaman okra yang kedua kelompok mengkonsumsi OHO, kadar glukosa darah

pada pasien diabetes mellitus dapat teregulasi. Hasil uji statistik dengan Mann-

Whitney U-test menunjukkan bahwa kelompok perlakuan mempunyai hasil yang

lebih signifikan dibandingkan dengan kelompok pembanding. Hal tersebut dapat

disebabkan karena pada kelompok perlakuan selain mengkonsumsi OHO juga

diberikan rendaman okra.

Okra kaya akan flavonoid tepatnya pada quercetin yang terdapat pada

buah, sayuran dan biji-bijian. Flavonoid dapat digunakan sebagai supplemen,

minuman atau makanan untuk antioksidan dan sifat antiinflammatory yang dapat

melindungi terhadap penyakit jantung dan kanker. Banyak penelitian telah

menunjukkan bahwa quercetin mengurangi hiperglikemia dan hiperlipidemia,

memperbaiki resistensi insulin dan melindungi terhadap kerusakan sel beta

pankreas (Fan et al. 2014). Flavonoid berperan sebagai agen antidiabetes dengan

menekan kadar glukosa, dengan mengurangi kolesterol plasma dan trigliserida

secara signifikan, dan dengan meningkatkan aktivitas glucocinase hepatik dengan

meningkatkan pelepasan insulin dari pulau langerhans pankreas (Parikh et al.

2014).

Walapun OHO tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dibandingkan

dengan rendaman okra, namun menurut Duppala et al (2013) glibenclamide

merupakan obat standar untuk pengobatan diabetes mellitus. Obat ini termasuk

dalam golongan sulfonilurea generasi kedua yang secara luas digunakan sebagai

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PEMBERIAN RENDAMAN ... HURIN'IN AISY B



71

mono terapi ataupun kombinasi karena kemampuannya dalam mengontrol glukosa

darah secara efisien.

Pada hal seperti ini, konsumsi rendaman okra berperan dalam regulasi

kadar glukosa darah 2 jam post-prandial responden penelitian. Hal tersebut

diperkuat dengan adanya pengaruh setelah mengkonsumsi rendaman okra oleh 10

responden pada kelompok perlakuan rata-rata 9 responden selama 7 hari setelah

konsumsi mengalami penurunan pada kadar glukosa darah 2 jam post-prandial .

Dapat disimpulkan bahwa baik rendaman okra maupun obat-obatan keduanya

dapat meregulasi kadar glukosa darah 2 jam post-prandial penderita diabetes

mellitus namun rendaman okra memiliki pengaruh yang lebih signifikan

dibandingkan obat-obatan.
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BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat

ditarik kesimpulan penelitian pemberian rendaman okra (abelmoschus esculentus)

terhadap regulasi kadar glukosa 2 jam post-prandial pada pasien diabetes mellitus

adalah sebagai berikut :

1) Terdapat perbedaan yang signifikan bahwa pemberian rendaman okra

(abelmoschus esculentus) mampu meregulasi kadar glukosa darah 2 jam post-

prandial sebesar +54,5 mg/dl.

2) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kadar glukosa darah 2 jam

post-prandial pada kelompok pembanding dengan intervensi konsumsi OHO.

3) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar glukosa darah 2 post-

prandial pasien diabetes mellitus pada kelompok perlakuan dan kelompok

pembanding.

6.2 Saran

Saran yang dapat dipertimbangkan dan bermanfaat dalam upaya untuk dapat

dilakukan penelitian lebih lanjut :

1) Bagi perawat

Tenaga perawat dapat menjadikan rendaman okra sebagai terapi

komplementer dalam penatalaksanaan diabetes mellitus
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2) Bagi pemegang program diabetes mellitus di Puskesmas

Hasil penelitian ini dapat menjadi alternatif terapi tambahan disamping

obat-obatan dalam penatalaksanaan diabetes mellitus sehingga risiko

penyakit yang dapat timbul karena efek samping obat dapat diminimalisir.

3) Bagi peneliti selanjutnya

a. Pada peneliti selanjutnya diharapkan mengukur kadar glukosa setiap

hari untuk mengetahui fluktuasi kadar glukosa darah.

b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengontrol variabel perancu

dalam penelitian.

c. Penelitian selanjutnya diharapkan mengukur kadar glukosa darah

menggunakan darah vena yang dites di laboratorium.
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Lampiran 1 information consent (lembar identitas peneliti)

LEMBAR IDENTITAS PENELITI

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hurin’in Aisy Baridah

NIM : 131311133007

Dosen Pembimbing 1 : Harmayetty, S.Kp., M.Kes

Dosen Pembimbing 2 : Candra Panji Asmoro, S.Kep., Ns., M.Kep

Adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan

Universitas Airlangga Surabaya yang akan melakukan penelitian tentang

“Pengaruh Pemberian Rendaman Okra (Abelmoschus Esculentus) Terhadap

Regulasi Kadar Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes Mellitus”. Sehubungan

dengan penelitian yang akan dilakukan, maka dengan ini saya mohon kesediaan

Bapak/Ibu/Saudara menjadi responden. Semua informasi dan identitas responden

akan dirahasiakan dan hanya untuk kepentingan penelitian. Saya mohon kepada

Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dengan sejujurnya.

Apabila dalam penelitian ini Bapak/Ibu/Saudara merasa tidak nyaman dengan

kegiatan yang akan dilakukan, maka Bapak/Ibu/Saudara dapat mengundurkan diri.

Contact person :

Hurin (082331714252)

Hormat Saya

(Hurin’in Aisy Baridah)
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Lampiran 2 Penjelasan penelitian bagi responden

PENJELASAN PENELITIAN
BAGI RESPONDEN PENELITIAN

Judul penelitian : Pengaruh Pemberian Rendaman Okra (Abelmoschus
Esculentus) Terhadap Regulasi Kadar Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes
Mellitus

Tujuan :
Tujuan umum
Menganalisis pengaruh pemberian rendaman Okra (Abelmoschus esculantus)
terhadap regulasi kadar glukosa darah pasien DM.
Tujuan khusus

1. Menganalisis regulasi kadar glukosa darah 2 jam post prandial pasien DM
sebelum pemberian rendaman Okra (Abelmoschus esculantus) .

2. Menganalisis regulasi kadar glukosa darah 2 jam post prandial pasien DM
sesudah pemberian rendaman Okra (Abelmoschus esculantus) .

Perlakuan yang diterapkan pada subyek
1. Pada tahap awal peneliti memilih responden sesuai kriteria inklusi dan eklusi
2. Responden mengisi data demografi dan diberikan penjelasan mengenai tujuan,

manfaat, kandungan okra serta cara pembuatannya
3. Peneliti membagi dua kelompok yaitu kelompok pembanding dan kelompok

perlakuan
4. Kelompok pembanding tidak diberi intervensi dan tetap menggunakan terapi

dari dokter
5. Kelompok perlakuan pada hari pertama diukur kadar glukosa darah 2 jam

post-prandial sebelum pemberian intervensi rendaman okra. Hari berikutnya
peneliti melakukan home visit untuk memberikan air rendaman okra dan
memastikan responden telah meminum rendaman okra pada pagi sebelum
sarapan (jam 6 pagi). Pemberian intervensi dilakukan selama 7 hari diakhiri
dengan pengukuran kadar glukosa darah 2 jam post-prandial.

Manfaat
Subyek yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh manfaat berupa
penurunan kadar glukosa darah.
Bahaya potensial
Tidak ada bahaya potensial ataupun efek samping yang diakibatkan oleh
pemberian rendaman okra dikarenakan pemberian tidak menggunakan dosis
maksimal. Jika ada efek samping yang timbul selama penelitian, akan menjadi
tanggung jawab peneliti.
Hak untuk undur diri
Keikutsertaan subyek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden berhak
untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan kensekuensi yang
merugikan responden.
Adanya insentif untuk subyek
Responden yang mengikuti penelitian ini akan memperoleh souvenir.
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Lampiran 3 Informed Consent (Lembar Persetujuan Menjadi Responden)

INFORMED CONSENT

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN)

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai:

1. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemberian Rendaman Okra (Abelmoschus

Esculentus) Terhadap Regulasi Kadar Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes

Mellitus”

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian

4. Bahaya yang akan timbul

5. Prosedur Penelitian

Dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh

karena itu saya bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek

penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak

manapun.

Nganjuk, .................... 2017
Peneliti, Responden,

(Hurin’in Aisy Baridah) (……………………………….)

Saksi,

(………………………………)
*) Coret salah satu
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Lampiran 4 Data Demografi Responden

Kode :

(Diisi oleh peneliti)

KUESIONER DATA RESPONDEN

Petunjuk :

Isilah data pada setiap pertanyaan dibawah ini.

Nama responden :

Tanggal pengisian :

Data Demografi

1. Usia : ............tahun

2. Jenis Kelamin : ..................

3. Alamat : ................................................................ RT ....../ RW.....

4. No. Telp. : ............................

5. Penggunaan Obat Antihiperglikemia Oral/ Insulin ?

Ya Tidak

Jika Ya, Sebutkan nama obat yang diminum :

1) ................................... dosis .....................

2) ................................... dosis .....................

3) ................................... dosis .....................

6. Lama menderita DM : ...........

7. Pemeriksaan kadar glukosa darah terakhir : .................mg/dl
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Lampiran 5 Lembar Observasi Kelompok Perlakuan

LEMBAR OBSERVASI HASIL PENELITIAN

KELOMPOK PERLAKUAN

Kode
Responden PRE Saksi

(Hari ke-1)
Saksi

(Hari ke-2)
Saksi

(Hari ke-3)
Saksi

(Hari ke-4)
Saksi

(Hari ke-5)
Saksi

(Hari ke-6)
Saksi

(Hari ke-7) POST
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Lampiran 6 Lembar Observasi Kelompok Kontrol

LEMBAR OBSERVASI HASIL PENELITIAN

KELOMPOK KONTROL

Kode Responden PRE OAD yang dikonsumsi Dosis POST
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Lampiran 7 Prosedur Pengukuran Kadar Glukosa Darah

PROSEDUR PENGUKURAN KADAR GLUKOSA DARAH

1. Siapkan glucometer dengan menekan tombol “Power”

2. Siapkan lancing device

a. Buka tutup lancing device dengan memutar berlawanan arah jarum jam

b. Ambil lancet, masukan ke dalam tempatnya di lancing device

c. Lepaskan cakram pelindung lancet dengan cara memutar cakram

d. Putar bagian lancing device, nomor tinggi untuk tusukan dalam, nomor rendah

untuk tusukan dangkal

e. Tutup kembali lancing device sampai terdengar bunyi “klik” kemudian lepaskan

3. Masukkan kode kunci dari botol strip test. Setiap botol strip berisi kode kunci.

Pastikan nomor pada kode kunci sesuai dengan kode strip yang digunakan.

4. Ambil satu strip dari botol. Segera botol ditutup.

5. Masukkan strip

a. Masukkan strip kedalam lubang alat

b. Pada alat akan muncul nomor kode strip

6. Ambil sampel darah

a. Bersihkan ujung jari (telunjuk, tengah atau jari manis) dengan kapas

alkohol/Alcohol Swabs. Biarkan ujung jari kering dengan sendirinya dari

alkohol

b. Tahan lancing device kuat-kuat mengarah pada ujung jari

c. Tekan tombol lancing device

d. Letakkan satu tetes darah pada celah strip. Celah strip secara otomatis akan

menyerap tetes darah kedalam tempat reaksi. Pada alat akan muncul “.....”

e. Tekan ujung jari yang ditusuk dengan kapas alkohol untuk menghentikan darah

keluar.

7. Baca hasil pengukuran

Hasil pengukuran akan ditampilkan dalam waktu 10 detik.

Perhatian : Jangan mencabut strip dari tempatnya sewaktu alat bekerja
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8. Pindahkan strip test

a. Lepaskan strip yang telah digunakan dan buang pada tempat khusus.

Sumber : Manual prosedur Easytouch blood glucose/urin acid/cholesterol multi-

function multi-function system model

Lampiran 8 Prosedur Pembuatan Rendaman Okra
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

RENDAMAN OKRA (Abelmoschus Esculentus)

(Khatun & Rahman 2010; Fauziana 2015)

Alat dan Bahan :

1. 45 gram buah okra warna hijau muda dan segar umur hari ke-4 sampai ke-6

2. Air matang 25°C

3. Gelas bersih

4. Pisau steril

5. Sendok bersih

6. Alat saring

7. Timbangan makanan

8. Gelas ukur

9. Wrapping plastic

Prosedur Kerja :

1. Buah okra disortir dengan memilih yang segar,

lalu dicuci hingga bersih

2. Potong 1 cm dengan pisau tajam dan steril, buang

kedua ujungnya

3. Timbang 45 gram potongan okra
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4. Taruh potongan okra di gelas yang bersih dan

rendam dengan 150 ml air dan ditutup rapat

dengan wrapping plastic untuk menghindari

kuman atau bakteri dari udara luar masuk.

Diamkan selama 24 jam.

5. Rendaman okra disaring sambil diperas untuk

mendapatkan getahnya

6. Didapatkan larutan okra 110 ml. Air rendaman

okra diminum pagi hari sebelum sarapan yaitu

jam 6 pagi dan rendaman okra dibuat setiap hari

selama 7 kali pemberian
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Lampiran 9 Hasil Uji Homogenitas Karakteristik Responden

Hasil Uji Homogenitas Karakteristik Responden

ANOVA

Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

Jenis Kelamin

Between Groups ,050 1 ,050 ,200 ,660

Within Groups 4,500 18 ,250

Total 4,550 19

Usia

Between Groups ,050 1 ,050 ,158 ,696

Within Groups 5,700 18 ,317

Total 5,750 19

Lama DM

Between Groups ,450 1 ,450 1,976 ,177

Within Groups 4,100 18 ,228

Total 4,550 19

GDPP terakhir

Between Groups ,000 1 ,000 ,000 1,000

Within Groups 4,800 18 ,267

Total 4,800 19

Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic df1 df2 Sig.

Jenis Kelamin ,750 1 18 ,398

Usia 3,366 1 18 ,083

Lama DM 5,063 1 18 ,037

GDPP terakhir ,000 1 18 1,000
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Lampiran 10a Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas

Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas

Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value 193,3697 320,1182 238,9000 33,97919 20

Residual -55,23382 68,55520 ,00000 32,40100 20

Std. Predicted Value -1,340 2,390 ,000 1,000 20

Std. Residual -1,659 2,059 ,000 ,973 20

a. Dependent Variable: Posttest

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 20

Normal Parametersa,b
Mean ,0000000

Std. Deviation 32,40100129

Most Extreme Differences

Absolute ,127

Positive ,127

Negative -,105

Kolmogorov-Smirnov Z ,570

Asymp. Sig. (2-tailed) ,902

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.
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Lampiran 10b Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic df1 df2 Sig.

Pretest ,785 1 18 ,387

Posttest ,368 1 18 ,552

ANOVA

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Pretest

Between Groups 5445,000 1 5445,000 2,559 ,127

Within Groups 38307,200 18 2128,178

Total 43752,200 19

Posttest

Between Groups 1155,200 1 1155,200 ,511 ,484

Within Groups 40728,600 18 2262,700

Total 41883,800 19
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Lampiran 11 Hasil UjiWilcoxon Kelompok Perlakuan

Hasil UjiWilcoxon Kelompok Perlakuan

Ranks

N Mean Rank Sum of Ranks

Posttest – Pretest

Negative Ranks 9a 6,00 54,00

Positive Ranks 1b 1,00 1,00

Ties 0c

Total 10

a. Posttest < Pretest

b. Posttest > Pretest

c. Posttest = Pretest

Test Statisticsa

Posttest - Pretest

Z -2,703b

Asymp. Sig. (2-tailed) ,007

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.
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Lampiran 12 Hasil UjiWilcoxon Kelompok Pembanding

Hasil UjiWilcoxon Kelompok Pembanding

Ranks

N Mean Rank Sum of Ranks

Posttest – Pretest

Negative Ranks 7a 5,86 41,00

Positive Ranks 3b 4,67 14,00

Ties 0c

Total 10

a. Posttest < Pretest

b. Posttest > Pretest

c. Posttest = Pretest

Test Statisticsa

Posttest - Pretest

Z -1,376b

Asymp. Sig. (2-tailed) ,169

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.
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Lampiran 13 Hasil UjiMann Whitney

Hasil UjiMann Whitney Kelompok Perlakuan dan Kelompok Pembanding

Ranks

Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks

Pretest

perlakuan 10 12,60 126,00

kontrol 10 8,40 84,00

Total 20

Posttest

perlakuan 10 9,45 94,50

kontrol 10 11,55 115,50

Total 20

Test Statisticsa

Pretest Posttest

Mann-Whitney U 29,000 39,500

Wilcoxon W 84,000 94,500

Z -1,588 -,794

Asymp. Sig. (2-tailed) ,112 ,427

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,123b ,436b

a. Grouping Variable: Kelompok

b. Not corrected for ties.
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Lampiran 14 Sertifikat Uji Etik
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Lampiran 15 Surat Ijin Data Awal
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Lampiran 16 Surat Rekomendasi Penelitian
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Lampiran 17 Surat Pelaksanaan Penelitian
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Lampiran 18 Dokumentasi
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