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RINGKASAN

UJI AKTIVITAS ANTIDIABETES CAMPURAN EKSTRAK
KERING DAUN AFRIKA (Vernonia amygdalina D) DAN

KULIT BUAH MANGGIS (Garcinia mangostana L) PADA
MENCIT (Mus musculus) YANG DI INDUKSI ALOKSAN

Bagas Aji Pamungkas

Diabetes melitus (DM) yang pada umumnya dikenal kencing

manis adalah sekelompok gangguan metabolik yang ditandai dengan

hiperglikemia (peningkatan kadar gula darah) yang terus menerus

dan bervariasi, terutama setelah makan. Diabetes melitus disebabkan

menurunnya sekresi insulin dalam sirkulasi. Secara epidemiologi,

diperkirakan bahwa pada tahun 2030 prevalensi DM di Indonesia

mencapai 21,3 juta orang (DEPKES RI, 2007). Menurut laporan

WHO (World Health Organization), Indonesia menempati urutan ke

empat terbesar dari jumlah penderita diabetes melitus dengan

prevalensi 8,6 % dari total penduduk

Obat antidiabetik oral sekarang ini banyak didapat di berbagai

apotek, tetapi  obat antidiabetik oral yang digunakan mempunyai

efek samping yang akan dialami oleh pasien terapi DM. Oleh karena

itu perlu dicarikan solusi untuk menggantikan obat  antidiabetik oral

tersebut dengan obat baru yang lebih efektif dan efek samping yang

minimum.

Tanaman obat yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk

pengobatan diabetes adalah daun afrika (Vernonia amygdalina D)

dan kulit buah manggis (Garcinia mangostana L) yang sudah

terbukti menunjjukan efek penurunan kadar gula darah.
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Ekstrak air dari daun afrika (Vernonia amygdalana D)

mempunyai efek hipoglikemik yang signifikan menurunkan kadar

gula darah pada tikus yang di induksi aloksan (Nwanjo,2005). Daun

afrika mengandung senyawa golongan saponin, alkaloid, flavonoid,

sesquiterpen, dan glikosida steroid (Ijeh dan Ejike,2010).

Ekstrak etanol kulit buah manggis (Garcinia mangostana L)

yang diberikan kepada mencit yang mengalami kenaikan kadar gula

darah mampu menurunkan secara signifikan kadar gula dalam darah

sebesar 49,40 %. Mangostin, komponen aktif dalam Garcinia

mangostana L menunjukkan aktivitas antidiabetik dengan

mekanisme kerja menetralkan radikal bebas (Pasaribu,2012).

Pada penelitian ini digunakan sediaan campuran ekstrak kering

daun afrika (Vernonia amygdalina D) dan kulit buah manggis

(Garcinia mangostana L) dengan tujuan meningkatkan potensi efek

hipoglikemik dan memberikan efek yang sinergis pada mencit

diabetes hasil induksi aloksan.

Aloksan monohidrat (120mg/kg BB) diinjeksikan secara

intraperitoneal untuk membuat keadaan hiperglikemik. Sebelum

diinduksi, terlebih dahulu mencit dipuasakan selama 18 jam dengan

hanya diberi minum. Setelah diinduksi, kadar gula darah dicek

kembali pada hari ketiga setelah induksi. Mencit yang akan

digunakan untuk penelitian adalah mencit yang memiliki kadar

glukosa darah > 200 mg/dL. Kemudian mencit yang sudah

mengalami kenaikan kadar glukosa darah dibagi menjadi 6

kelompok dengan 5 ekor mencit tiap kelompoknya.

Glibenklamid (0,013mg/20g BB) digunakan sebagai kontrol

positif, sedangkan kontrol negatif digunakan suspensi CMC-Na 0,5

% ditambah dengan pengering microcell dan corn starch. Kelompok
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uji terdiri dari tiga kelompok dengan perbandingan berbeda.

Kelompok uji I, II, III diberikan campuran ekstrak kering daun afrika

dan kulit buah manggis dengan berbagai perbandingan secara

berturut-turut 1:1, 2:1, 1:2 (9,4 mg/ 20 g BB).

Semua kelompok uji diberikan masing-masing campuran

ekstrak kering tiap kelompoknya sekali sehari selama 7 hari.

Kelompok uji I menunjukkan persen penurunan kadar gula darah

paling besar dibandingkan kelompok uji II dan III yaitu sebesar

56,06 %. Hasil ini menunjukkan bahwa campuran ekstrak kering

pada kelompok uji I mempunyai efek hipoglikemik lebih baik

dibandingkan kelompok lainnya.

Data rata-rata kadar glukosa darah mencit dari masing-masing

kelompok pada hari ke-0 dan hari ke-7 dilakukan analisis statistik

menggunakan Anova One Way yang kemudian dilanjutkan dengan

Post Hoc Test metode LSD (p<0,05). Hasil yang didapat adalah

kelompok kontrol positif tidak memberikan perbedaan yang

bermakna dengan kelompok uji, tetapi memberikan perbedaan yang

bermakna dengan kelompok kontrol negatif, begitu juga dengan

kelompok uji memberikan perbedaan yang bermakna dengan

kelompok kontrol negatif.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI UJI AKTIVITAS ANTIDIABETES... 
BAGAS AJI PAMUNGKAS




