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RINGKASAN

Diabetes melitus merupakan penyakit an- 

comuniceble disease mulai menonjol sebagai salah satu 

sebab morbidilitas dan mortalitas di negara-negara 

berkembang termasuk Indonesia, Menurut WHO Expert Conti- 

tee tahun 1080 jumljjli p'indor i in d iub«t.os wulitus 30 .iui.u 

yang tersebar di seluruh dunia. Sehingga pemanfaatari 

bahan-bahan alam --termasuk tumbuhan--diperlukan disam- 

ping obat modern karena anian, mudah didapat dan murah.

Homord ica charantia L. merupakan salah tanaman 

yang berkasiat menurunkan kadar glukosa darah dengan 

beberapa mekanisme. Namun pengaruh perasan buah Hojoordi- 

es charantia L. terhadap gluko(neo)genesis yang m e r u p a 

kan salah satu mekanisme anti diabetis yang penting 

belum dilaporkan.

Uji pengaruh perasan buah Momordica charantia L . 

pada sistem suspensi sel hepatosit tikus terisolasi di 

lakukan melalui beberapa tahap, pertama adalah penetapan 

konsentrasi natrium piruvat yang diperlukan^ untuk preku- 

sor glukoneogenesis diperoleh konsentrasi optimum 20 m M . 

Selanjutnya untuk uji pengaruh perasan buah Momordica 

charantia L. pada g]uko(neo )genesis secara in-vitro 

dilakukan dengan menginkubasi supernatan perasan buah 

Momordica charantia L. dalam tiga macain konsentrasi (20
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mg/ml, 2 mg/ml dan 0,2 mg/ml) setelah penambahan Natrium 

piruvat 20 mM pada sistem susperiui hepatosit tikus 

terisolasi pada erlemeyer bermulut lebar dengan penggo- 

jokan dan kultur sel hepatosit pada cawan petri sintetis 

tanpa penggojokan. Hasil yang diperoleh menunjukkan 

bahwa perasan buah Momordica charantia L. (pare) menekan 

g l u k o ( n e o ) g e n e s i s , terlihat pada uji statistik pada 

tingkat signifikansi 99.0 % dan kurva kadar glukoya 

(Ct-Co) vs waktu pada t=30, 60 dan 90 menit. Tingkat 

penekanan pembentukan glukosa yang tinggi ditunjukkan 

pada perasan buah Momordica charantia L. pada kon sentra

si 20 mg/ml dan menurun pada konsentrasi yang lebih 

r e n d a h .

Masih diperlukan penelitian lanjutari dengan per- 

lakuan-perlakuan melalui mekanisme bioaktifitas mekanis 

me yang lain, Lalu dilakukan standardisasi bahan

baku dan jika memungkinkan dilakukan standardisasi b e n 

tuk sediaan fitofarmaka, uji farmakologi, toksikologi 

dan uji klinis.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Pengaruh perasan buah pare... M.Ali Murtadlo




