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Abstrak 

Latar Belakang: Kematian sel-sel β pulau Langerhans pada penderita Diabetes 

mellitus dapat menyebabkan hilangnya fungsi pulau Langerhans dan memperberat 

Diabetes. Latihan fisik merupakan komponen penting dalam penatalaksanaan 

Diabetes Mellitus (DM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengobservasi 

efek dari latihan dengan intensitas sedang terhadap sel β (beta) pulau Langerhans 

tikus diabetes yang diinduksi Streptozotocin. 

Materi dan Metode: 30 ekor tikus putih (Rattus norvegicus), dibagi menjadi 3 

kelompok, kelompok kontrol (K), Kelompok 2 (K2) mendapat perlakuan induksi 

streptozotocin dengan dosis 35 mg/kgBB, Kelompok 3 (K3) mendapat perlakuan 

sama dengan K2 dan ditambahkan perlakuan latihan fisik berupa latihan renang 

intensitas sedang pada tikus diberikan dengan pembebanan 9% BB dalam kurun 

waktu 70 % dari kemampuan renang maksimal,frekuensi 4x/minggu selama 4 

minggu. Data dikumpulkan dalam bentuk histopatologi jaringan pankreas setelah 

mendapat perlakuan selama 28 hari. 

Hasil: Terdapat perbedaan bermakna pada rerata sel β pankreas  antara kelompok 

kontrol K1 dibandingkan dengan kelompok K2 (p=0,0001), tidak ada perbedaan 

bermakna rerata jumlah sel β pankreas antara kelompok kontrol K1 dibandingkan 

kelompok K3 (p=0,102), serta ada perbedaan bermakna rerata sel β pankreas 

antara kelompok K2 dibandingkan dengan kelompok K3 (p=0,0001). Hasil 

penelitian ini juga menunjukkan penurunan kadar glukosa darah puasa pada 

kelompok K3. Latihan teratur dapat memperbaiki metabolisme (glukosa, asam 

lemak, dan keton), menurunkan kebutuhan insulin, dan dapat merangsang sintesis 

glikogen. Latihan fisik telah diindikasikan sebagai kegiatan yang menyerupai 

insulin. 

Kesimpulan: Hasil penelitian ini menunjukkan efek latihan fisik intensitas sedang 

dapat meningkatkan jumlah sel β (beta) pulau Langerhans, dimana keuntungan 

latihan fisik tergantung pada intensitas latihan dan kapasitas fungsi sel β pankreas 

yang tersisa pada individu diabetes tersebut. 
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