
BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Bahan, alat dan hewan coba

4.1.1 Bahan penelitian

4.1.1.1 Ekstrak kering kulit buah manggis

Pada penelitian ini digunakan ekstrak kering kulit buah

manggis (Garcinia mangostana L) yang didapat dari Departemen

Farmakognosi dan Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Surabaya, Jawa Timur.

4.1.1.2 Ekstrak kering daun afrika

Pada penelitian ini digunakan ekstrak kering daun afrika yang

diambil di daerah Surabaya, Jawa Timur dan diidentifikasi di Kebun

Raya Purwodadi, Pasuruan.

4.1.2 Bahan kimia dan Bahan Lain

Glibenklamid, aloksan monohidrat, CMC-Na, buffer sitrat,

etanol 70 %, pengering corn starch dan microcell.

4.1.3 Alat

Glukometer  (EasyTouch® GCU Meter) dan check strip

(EasyTouch® GCU), timbangan hewan coba (Barkel type EH No.

106.601), spuilt injeksi, sonde, vial.

Gambar. 4.1 Glukometer dan check strip
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4.1.4 Hewan coba

Hewan coba yang akan digunakan sebagai penelitian adalah

mencit (Mus musculus) jantan yang diperoleh dari laboratorium

departemen Farmakognosi dan Fitokimia Fakultas Farmasi

Universitas Airlangga, dengan kriteria sebagai berikut:

- Berasal dari satu galur Balb – C

- Berat badan 20 – 40 gram

- Berada dalam kondisi lingkungan sesuai dengan penelitian

- Keadaan sehat dan  normal

Untuk mengetahui banyaknya mencit yang digunakan dalam

satu kelompok dapat dilakukan penghitungan dengan rumus

Federer, dikarenakan penelitian ini adalah eksperimental, yaitu:

n : besar sampel

t : jumlah kelompok

Menurut rumus Federer, banyaknya sampel yang

diperlukan:

(n-1) (t-1) > 15           ; t = 6

(n-1) (6-1) > 15

5n-5 > 15

5n  > 20

n     > 4

(Astuti, 2006)

Diperoleh sample size (n) sebesar 4 ekor, setelah itu

dihitung faktor koreksi (f) yang digunakan pada penelitian,

Rumus Federer : (n-1) (t-1) > 15
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= 	 11 − f × n, dengan	f	sebesar	20%
Maka didapatkan hasil perhitungan sebesar 5. Jadi mencit

yang dibutuhkan untuk masing-masing kelompok adalah 5

ekor.

4.1.5 Rancangan penelitian

Ekstrak ke

Gambar  4.2 Skema rancangan penelitian

4.2 Metode penelitian

4.2.1 Pembuatan ekstrak kering daun afrika

Simplisia daun afrika (Vernonia amygdalina Delile)  digiling

menjadi serbuk halus. Kemudian dilakukan proses ekstraksi dengan

cara maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 70 % kemudian di

Simplisia kulit buah manggis
+ pengering

Simplisia daun afrika +
pengering

Ekstrak kering kulit buah manggis Ekstrak kering daun afrika

Campuran Perbandingan

( 1: 1 ), (1:2 ), (2:1 )

Uji aktivitas hipoglikemi
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rotavapour hingga didapatkan ekstrak kental lalu dimasukkan ke

dalam oven hingga bobot konstan. Ekstrak kering diperoleh dengan

penambahan pengering microcell dan corn starch setelah bobot

ekstrak kental konstan dengan perbandingan tertentu

4.2.2 Pembuatan ekstrak kering kulit buah manggis

Ekstrak kering kulit buah manggis (Garcinia mangostana L)

sudah didapatkan dari Departemen Fitokimia dan Farmakognosi

Fakultas Farmasi Universitas Airlangga yang sudah di standarisasi

dan dibuat pilot scale.

4.3 Uji Aktivitas Hipoglikemi

4.3.1 Penginduksian Diabetes melitus

Penginduksian yang digunakan untuk merusak sel β pankreas

adalah Aloksan monohidrat dengan dosis 120 mg/kg BB yang

diinjeksikan secara intraperitonial (Etuk, 2010) kepada mencit jantan

yang telah dipuasakan selama 18 jam dan  hanya diberi air. Kadar

glukosa darah pada mencit diamati pada hari ke - 3 setelah

penginduksian, kemudian dipilih mencit yang memiliki kadar gula ≥
200 mg/dL.

Sehingga dosis aloksan yang dibutuhkan untuk mencit (20g) adalah	 	 x 120 mg = 24 mg/kg BB tikus

Konversi ke mencit 0,14 x 24 mg = 3,36 ~ 3,4 mg/20 g BB mencit

4.3.2 Penentuan Dosis

4.3.2.1 Dosis Glibenklamid

Dosis Glibenklamid untuk manusia adalah 1,25-20 mg/hari,

untukmaintenance dose digunakan 5 mg 1dd (sekali sehari).

Sedangkan, untuk konversi perhitungan dosis dari manusia (70 kg)
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ke mencit (20 g) adalah sebesar 0,0026  (Laurence and Bacharach,

1964). Sehingga dosis glibenklamid yang dibutuhkan untuk mencit

(20 g) adalah 0,0026 x 5 mg = 0,013 mg/20g BB mencit

4.3.2.2 Dosis Uji ekstrak kering kulit  buah manggis

Dosis ekstrak kering kulit buah manggis untuk berat mencit

yang rata-rata 20g dengan faktor konversi dari tikus ke mencit

adalah x 200 mg = 40 mg/kg BB tikus (200g)

Konversi ke mencit 0,14 x 40 mg = 5,6 mg/20g BB mencit

Konversi ke mencit 0,14 x 20 mg = 5,6 mg/20 g BB mencit.

Setelah penambahan campuran pengering (40 %) didapatkan ekstrak

kering sebesar 9,4 mg.

4.3.2.3 Dosis uji ekstrak kering daun afrika

Dosis ekstrak kering daun afrika untuk berat mencit yang rata-

rata 20 g dengan faktor konversi dari tikus ke mencit  adalah x

200 mg = 40 mg/kg BB tikus (200g)

Konversi ke mencit 0,14 x 40 mg = 5,6 mg/20 g BB mencit.

Setelah penambahan campuran pengering (40%) didapatkan ekstrak

kering sebesar 9,4 mg.

4.3.2.4 Dosis uji campuran ekstrak kering kulit buah manggis

dan daun afrika

Untuk kelompok uji digunakan 3 macam perbandingan

campuran yang berbeda yaitu , ekstrak kering kulit manggis dan

ekstrak kering daun afrika dengan perbandingan (1:1), (1:2), dan

(2:1).

Kelompok 3 : Diberikan campuran ekstrak kering kulit buah

manggis : ekstrak kering daun afrika 1:1. Sehingga
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untuk tiap 20 g BB mencit, 1`dibutuhkan 4,7 mg

ekstrak kering kulit buah manggis dan 4,7 mg

ekstrak kering daun afrika  yang disuspensikan

dengan CMC-Na 0.5%.

Kelompok 4 : Diberikan campuran ekstrak kering kulit buah

manggis : ekstrak kering daun afrika 1:2. Sehingga

untuk tiap 20 g BB mencit, dibutuhkan 3,1 mg

ekstrak kering kulit buah manggis dan 6,3 mg

ekstrak kering daun afrika  yang disuspensikan

dengan CMC-Na 0.5%.

Kelompok 5 : Diberikan campuran ekstrak kering kulit buah

manggis : ekstrak kering daun afrika 2:1. Sehingga

untuk tiap 20 g BB mencit, dibutuhkan 6,3 mg

ekstrak kering kulit buah manggis dan 3,1 mg

ekstrak kering daun afrika  yang disuspensikan

dengan CMC-Na 0.5%.

4.3.3 Pembuatan larutan uji

4.3.3.1 Larutan suspensi Glibenklamid

Dosis glibenklamid yang digunakan pada hewan coba mencit

(20g) adalah 0,013 mg/20g BB yang didapat dari tabel konversi

manusia ke mencit. Maka, untuk membuat 25 ml sediaan suspensi

glibenklamid 0.013mg/ml dalam CMC-Na 0.5% dibutuhkan

glibenklamid sebanyak 25 x 0.013mg = 0,325 mg.

Adapun cara pembuatannya adalah sebagai berikut

1. Ambil 1 tablet glibenklamid® 5 mg  timbang berat tablet

glibenklamid (misal: a mg).
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2. Timbang sebanyak (0,325mg/5mg) x a mg = b mg  serbuk

glibenklamid

3. Timbang CMC-Na seberat 125 mg

4. Dispersikan ke dalam aquades 2,5 ml  diamkan selama ± 15

menit aduk ad terbentuk mucilago dan homogen

5. (2) + (4) aduk ad homogen.

6. (5) + aquades 20 ml sedikit demi sedikit sambil diaduk.

pindahkan ke labu ukur 25,0ml  tambahkan aquades ad tanda

 kocok ad homogen.

4.3.3.2 Larutan suspensi campuran ekstrak kering kulit buah

manggis dan daun afrika 1:1

Dosis ekstrak kering kulit buah manggis dan daun afrika dalam

25 ml larutan CMC-Na 0,5%  pada perbandingan 1:1

Adapun cara pembuatannya adalah sebagai berikut

1. Timbang CMC-Na 125 mg

2. Dispersikan kedalam aquadest 2.5 ml aduk ad terbentuk

mucilago

3. Timbang ekstrak kering kulit buah manggis 117.5 mg

4. Timbang ekstrak kering daun afrika 117.5 mg

5. (3) + (2)aduk ad homogen

6. (4) + (5) aduk ad homogen

7. (6) + aquadest 20 ml sedikit demi sedikit sambil diaduk

8. Pindahkan labu ukur 25,0 ml  tambah aquadest ad tanda, kocok

homogen

4.3.3.3 Larutan suspensi campuran ekstrak kering kulit buah

manggis dan daun afrika 1:2
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Dosis ekstrak kering kulit buah manggis dan daun afrika dalam

25 ml larutan CMC-Na 0,5%  pada perbandingan 1:2

Adapun cara pembuatannya adalah sebagai berikut

1. Timbang CMC-Na 125 mg

2. Dispersikan kedalam aquadest 2.5 ml aduk ad terbentuk

mucilago

3. Timbang ekstrak kering kulit buah manggis 78,4  mg

4. Timbang ekstrak kering daun afrika 156.6 mg

5. (3) + (2)aduk ad homogen

6. (4) + (5) aduk ad homogen

7. (6) + aquadest 20 ml sedikit demi sedikit sambil diaduk

8. Pindahkan labu ukur 25,0 ml  tambah aquadest ad tanda, kocok

homogen

4.3.3.4 Larutan suspensi campuran ekstrak kering kulit buah

manggis dan daun afrika 2:1

Dosis ekstrak kering kulit buah manggis dan daun afrika dalam

25 ml larutan CMC-Na 0,5%  pada perbandingan 2:1

Adapun cara pembuatannya adalah sebagai berikut

1. Timbang CMC-Na 125 mg

2. Dispersikan kedalam aquadest 2.5 mladuk ad mucilago

3. Timbang ekstrak kering kulit buah manggis 156.6 mg

4. Timbang ekstrak kering daun afrika 78.4 mg

5. (3) + (2)aduk ad homogen

6. (4) + (5) aduk ad homogen

7. (6) + aquadest 20 ml sedikit demi sedikit sambil diaduk

8. Pindahkan labu ukur 25,0 ml  tambah aquadest ad tanda, kocok

homogen

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI UJI AKTIVITAS ANTIDIABETES... 
BAGAS AJI PAMUNGKAS



4.3.4 Protokol penelitian uji aktivitas

Hewan coba mencit ditempatkan secara berkelompok (6 ekor

tiap kelompoknya) dalam kandang yang terbuat dari bak plastik

dengan alas yang diberi sekam dengan kondisi temperatur ruangan.

Selama penelitian, kebutuhan untuk makan dan minum hewan coba

harus cukup terpenuhi dan sama rata tiap ekornya. Sebelum

digunakan penelitian, mencit dipuasakan terlebih dahulu selama 18

jam (hanya diberi air). Kemudian mencit dibagi menjadi 6

kelompok, masing – masing kelompok terdiri dari 5 ekor mencit

yaitu :

1. Kelompok kontrol normal, hanya dilakukan pengecekan kadar

gula darah setiap hari selama 7 hari

2. Kelompok kontrol negatif, diberi suspensi CMC - Na 0,5 % dan

campuran pengering microcell dan corn starch sekali sehari

selama 7 hari.

3. Kelompok kontrol positif, diberi suspensi glibenklamid dengan

dosis 0,013 mg/ 20g BB mencit sekali sehari selama 7 hari

4. Kelompok I diberi ekstrak kering campuran kulit buah manggis

dan daun afrika dengan rasio (1:1) dengan dosis 9,4 mg/20g BB

mencit kelompok kontrol sekali sehari selama 7 hari

5. Kelompok II diberi ekstrak kering campuran kulit buah manggis

dan daun afrika dengan rasio (2:1) dengan dosis 9,4 mg/20g BB

mencit kelompok kontrol sekali sehari selama 7 hari

6. Kelompok III diberi ekstrak kering campuran kulit buah manggis

dan daun afrika dengan rasio (1:2) dengan dosis 9,4 mg/20g BB

mencit kelompok kontrol sekali sehari selama 7 hari

4.3.5 Pengambilan sampel darah

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI UJI AKTIVITAS ANTIDIABETES... 
BAGAS AJI PAMUNGKAS



1. Mencit dipuasakan ± 18 jam hanya diberi air minum

2. Sebelum di induksi, terlebih dahulu ditimbang berat badan mencit

kemudian dilakukan tes kadar gula darah untuk memastikan

bahwa mencit yang akan digunakan gula darahnya normal (tidak

diabetes).

3. Mencit diinduksi aloksan dengan dosis 120 mg/kg BB secara

intraperitonial.

4. Pada hari ke - 3 setelah induksi, mencit di evaluasi untuk

mengetahui hewan coba mana yang telah mengalami diabetes

melitus. Sampel darah diambil dengan menggunakan alat cek

gula darah (Glukometer)  pada ujung ekor mencit yang telah

dipotong ujungnya.

5. Mencit dengan kadar gula > 200 mg/dL  yang digunakan untuk

penelitian.

6. Mencit yang sudah mengalami diabetes melitus diberi perlakuan

sesuai  dengan kelompok perlakuannya selama 7 hari

7. Glukosa darah mencit diukur pada hari ke-0 sampai hari ke-7.

Sampel darah diambil menggunakan glukometer dengan cara

memotong  ujung ekornya.

8.  Data ditulis sebagai mean ± SEM

9. Penurunan kadar glukosa darah dihitung dengan rumus :

4.3.6 Skema kerja

% Penurunan = kadar glukosa awal – kadar glukosa akhir (hari -7)   x 100%

kadar glukosa awal

Mencit jantan dipuasakan selama 18 jam, hanya diberi air

Ukur kadar gula darah

10 . Hasil data dilakukan analisis statistik
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Gambar 4.3 Skema kerja penelitian

4.4 Analisis statistik

Efektifitas penurunan glukosa darah dari  ekstrak kering

campuran kulit buah manggis (Garcinia mangostana L) dengan

ekstrak kering daun afrika (Vernonia amygdalina Delile)

dibandingkan dengan kontrol positif dan kontrol negatif atau

Kelompok  1

Kontrol ( - )

5 mencit

Kelompok 3

Perlakuan
I

5 mencit

Kelompok  2

Kontrol ( + )

5 mencit

Kelompok 4

Perlakuan
II

5 mencit

Induksi aloksan monohidrat secara intraperitoneal dosis 120 mg / kg BB.  Ukur

gula darah lalu amati kadar gula darah kembali pada hari ke - 3

Kadar glukosa darah mencit > 200 mg/dL  yang digunakan penelitian

Kelompok 5

Perlakuan
III

5 mencit

CMC-Na
0,5 % +
pengering
per oral 1x
sehari

Suspensi
glibenklami
d 5 mg/kg
BB per oral
1 x sehari

Manggis :
Daun afrika
9,4 mg total
campuran, 1x
sehari per oral

Manggis : Daun
afrika 9,4 mg
total campuran,
1x sehari per
oral

Manggis :
Daun afrika 9,4
mg total
campuran, 1x
sehari per oral

Evaluasi kadar gula darah setiap hari selama 7 hari

Analisis data

Kesimpulan
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dibandingkan dengan campuran ekstrak kering kulit manggis dan

daun afrika, diproses sebagai mean ± SEM. Mean differences dari

masing – masing kelompok dianalisis statistik menggunakan Anova

one way

Yang dilanjutkan dengan Post Hoc Test metode LSD. Hipotesis

yang diajukan adalah :

Ho = Tidak ada sepasang kelompok yang berbeda secara

signifikan.

Ha = Minimal ada satu pasang kelompok yang berbeda secara

signifikan.

Untuk menilai hipotesis statistik, ditentukan harga p hitung

yang akan dibandingkan dengan harga tingkat kepercayaan 95 % (α

= 0.05). Untuk penelitian uji aktivitas antidiabetes ini, bila p hitung <

harga α = 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima.
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