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LEMBAR PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama : Putu Devi Febrina Suryandari 

NIM :051111149 

Fakultas : Farmasi 

menyatakan, bahwa sesungguhnya hasil skripsi/tugas akhir dengan 

judul : 

UJI AKTIVITAS ANTIDIABETES CAMPURAN 

EKSTRAK KERING DAUN KUMIS KUCING 

(Orthosiphon stamineus Benth.) DAN UMBI BAWANG 

PUTIH (Allium sativum L.) TERHADAP MENCIT (Mus 

musculus) YANG DIINDUKSI ALOKSAN 

 adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di 

kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data fiktif 

atau merupakan hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia menerima 

sanksi berupa pembatalan kelulusan dan atau pencabutan gelar yang 

saya peroleh. 

 

Surabaya, September 2015 

 

 

    Putu Devi Febrina Suryandari 

     NIM. 051111149 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI UJI AKTIVITAS ANTIDIABETES CAMPURAN... 
PUTU DEVI FEBRINA SURYANDARI



LEMBAR PERSETUJUAN  

PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

 

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui 

skripsi/karya ilmiah saya dengan judul : 

UJI AKTIVITAS ANTIDIABETES CAMPURAN 

EKSTRAK KERING DAUN KUMIS KUCING (Orthosiphon 

stamineus Benth.) DAN UMBI BAWANG PUTIH (Allium 

sativum L.) TERHADAP MENCIT (Mus musculus) YANG 

DIINDUKSI ALOKSAN 

Untuk dipublikasikan  atau ditampilkan di internet atau media lain yaitu 

Digital Library Perpustakaan Universitas Airlangga untuk kepentingan 

akademik sesuai Undang-Undang Hak Cipta. 

Demikian pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah ini saya 

buat dengan sebenarnya 

 

Surabaya, September 2015 

 

 

Putu Devi Febrina Suryandari 

     NIM. 051111149 
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SURAT PERNYATAAN 
 

Yang bertandatangan di bawah ini saya mahasiswa skripsi : 
Nama  : Putu Devi Febrina Suryandari   
NIM  : 051111149 

Menjelaskan dengan sesungguhnya bahwa, skripsi dengan 
judul utama: Uji Aktivitas Antidiabetes Campuran Ekstrak 
Kering Daun Kumis Kucing (Orthosiphon stamineus Benth.) dan 
Umbi Bawang Putih (Allium sativum L.) Terhadap Mencit (Mus 
musculus) yang Diinduksi Aloksan merupakan penelitian yang ide 
dasar, serta pendanaan riset sepenuhnya dilakukan oleh dosen 
pembimbing tesis dan skripsi yaitu: Prof. Dr. Sukardiman, MS., 
Apt. (NIP:  196301091988101001); sehingga kewenangan publikasi 
dan HAKI dari hasil penelitian tersebut melekat dan menjadi hak 
yang sah dari dosen pembimbing. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan seksama untuk 
dapat digunakan sebagaimana mestinya, sehingga kegiatan publikasi 
dan pengajuan HAKI yang dilakukan oleh dosen pembimbing atau 
ketua peneliti bukan merupakan kegiatan plagiatsm, namun tetap 
menyertakan nama mahasiswa yang terlibat dan dosen lain dalam 
anggota grup riset. 

Surabaya,  
Yang Membuat Pernyataan, 

 
 

 
Putu Devi Febrina Suryandari 

NIM : 051111149 
 
 

Mengetahui: 
Ketua Departemen Farmakognosi dan Fitokimia 

 
 
 
 

Prof.Dr.Sukardiman,MS.,Apt 
NIP: 196301009 198810 1 001 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur yang sedalam-dalamnya peneliti panjatkan kehadirat Ida Sang 

Hyang Widhi Wasa atas rahmat dan karunia-Nya. Oleh karena  

asungkertawaranugrahanya, saya dapat menyelesaikan tugas skripsi yang 

berjudul “Uji Aktivitas Antidiabetes Campuran Ekstrak kering Daun 

Kumis Kucing (Orthosiphon stamineus Benth.) dan Umbi Bawang Putih 

(Allium sativum L.) Terhadap Mencit (Mus musculus) yang Diinduksi 

Aloksan”. Penyusunan skripsi ini terselesaikan tentunya atas bantuan dan 

dorongan dari beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya 

ingin memberikan ucapan terima kasih yang begitu besar kepada : 

1. Prof. Dr. Sukardiman, MS. selaku ketua Departemen Farmakognosi dan 

Fitokimia sekaligus ketua proyek yang dengan tulus ikhlas dan penuh 

kesabaran, membimbing dan memberi dorongan baik moril maupun materiil 

kepada saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dan menyediakan fasilitas 

penelitian dalam pengerjaan skripsi ini. 

2. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya Dr. Umi 

Athiyah, M.S., Apt. atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk 

mengikuti pendidikan program sarjana dan selama melakukan penelitian ini. 

3. Drs. Herra Studiawan, MS. selaku pembimbing utama yang dengan tulus 

ikhlas dan penuh kesabaran, membimbing dan memberi dorongan dengan 

tulus baik moril maupun materiil kepada saya sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. 

4. Drs. Abdul Rahman, Apt.,M.Si. selaku pembimbing serta pada penelitian 

ini yang juga senantiasa berkenan dalam membimbing dan memberikan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI UJI AKTIVITAS ANTIDIABETES CAMPURAN... 
PUTU DEVI FEBRINA SURYANDARI



vii 

 

dorongan dengan tulus baik moril maupun materiil kepada saya sehingga 

skripsi ini dapat diselesaikan. 

5. Dr. Mulja Hadi Santosa,Apt., dan Suciati, S.Si, M.Phil, Ph.D selaku 

dosen penguji yang telah meluangkan waktu memberikan masukan dan saran 

demi perbaikan skripsi ini. 

6.  Dr. Dra. Hj. Isnaeni, MS. Apt. selaku dosen wali saya yang sudah 

memberi dorongan semangat dan motivasi tiada henti hingga saya 

menyelesaikan pendidikan sarjana. 

7. Staf karyawan Laboratorium Farmakognosi dan Fitokimia, atas bantuan 

yang telah diberikan kepada saya selama pengerjaan penelitian ini. 

8. Yang paling saya cintai dan sayangi papa, mama dan adik terimakasih 

atas segala doa, pendidikan, kasih sayang, pengorbanan, semangat serta 

kesabaran tak terhingga 

9. Kepada Nyoman Yoga I P yang telah memberikan semangat dan inspirasi 

dalam pengerjaan skripsi ini. 

10. Teman-teman seperjuangan satu tim “Antidiabetes” Bagas, Fiqi , Irma, 

Fanny, Nanda, Inggita. Tim “Antihiperkolesterolemia” Jhoda, Aning, Eny, 

Dinar, Nurima, Laras, Aina.  Sahabat baik saya teman-teman kelas B “BofF” 

yang selalu kompak dalam mendukung dan memberikan semangat Semoga 

persahabatan dan kebersamaan kita bisa terjalin selamanya. 

12. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi saya dan tidak 

dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan membalas kebaikan bapak 

dan ibu sekalian.  
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RINGKASAN 

UJI AKTIVITAS ANTIDIABETES CAMPURAN EKSTRAK 

KERING DAUN KUMIS KUCING (Orthosiphon stamineus Benth.) 

DAN UMBI BAWANG PUTIH (Allium sativum L.) TERHADAP 

MENCIT (Mus musculus) YANG DIINDUKSI ALOKSAN 

Putu Devi Febrina Suryandari 

  Diabetes melitus didefinisikan sebagai gangguan pada sistem 

metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia kronik dan disebabkan 

oleh gangguan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein (Triplitt, et 

al., 2008). Kumis kucing (Orthosiphon stamineus Benth.) merupakan 

salah satu tanaman obat yang memiliki khasiat multifungsi. Tanaman ini 

banyak mengandung flavonoid , berkhasiat untuk pengobatan berbagai 

penyakit, terutama berkaitan dengan saluran kemih, diabetes melitus, 

hipertensi, rheumatik, tonsillitis and gangguan menstruasi (Ho, et al., 

2010). Bawang putih (Allium sativum L.) adalah tanaman yang 

dipercaya dapat digunakan sebagai obat tradisional yang menunjukkan 

efek penurunan kadar glukosa darah dengan senyawa-senyawa 

sulfurnya, salah satunya yaitu allicin. Dalam penelitian ini ingin dilihat 

aktivitas dari kombinasi ekstrak kering daun kumis kucing dan umbi 

bawang putih dapat menghasilkan efek yang sinergis yang lebih 

potensial dalam menurunkan kadar glukosa darah.  

  Hewan coba dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu kelompok 

kontrol normal (non diabetes), kelompok kontrol negatif, kelompok 

kontrol positif dan kelompok kombinasi ekstrak kering daun kumis 

kucing dan umbi bawang putih dengan perbandingan 1:1, 1:2, dan 2:1. 

Hewan coba diabetes yang digunakan adalah mencit diabetes hasil 

induksi aloksan dan dibagi menjadi 5 kelompok tersebut. Dosis aloksan 

monohidrat yang digunakan adalah 130mg/kg BB dilarutkan dalam 

buffer sitrat 0,1M pH4,5 diinjeksikan secara intraperitonial pada seluruh 

mencit. Sebelum diinjeksi, mencit terlebih dahulu dipuasakan selama 18 

jam dan tetap diberi minum, setelah 72 jam, kadar glukosa darah mencit 

dicek dengan mengambil sampel darah mencit, kadar glukosa darah 
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acak diatas 175mg/dL (Malole & Pramono, 1989) adalah yang 

digunakan dalam penelitian. Penurunan kadar glukosa darah dievaluasi 

selama tujuh hari berturut-turut. 

  Kelompok kontrol normal (non-diabetes) adalah kelompok 

yang tidak diinduksi aloksan dan tidak diberi perlakuan apapun. 

Sedangkan kelompok kontrol terdiri dari kelompok kontrol negatif dan 

positif. Kelompok kontrol negatif adalah mencit diabetes yang hanya 

diberikan larutan suspensi CMC-Na 0,5% dan kelompok kontrol positif 

adalah mencit diabetes yang diberi obat terstandar yakni glibenklamid 

dengan dosis 0,013mg/20g BB mencit dalam larutan suspensi CMC-Na 

0,5%. Kelompok uji, yakni kelompok I,II,III masing-masing diberi 

perlakuan kombinasi ekstrak kering daun kumis kucing dan umbi 

bawang putih dengan perbandingan masing-masing 1:1, 1:2, 2:1. 

Besarnya dosis yang diberikan untuk kelompok I, II, III sama besar, 

yaitu 23,3mg/20g BB mencit. Suspensi larutan suspensi kontrol dan 

larutan suspensi ekstrak diberikan setiap hari selama 7 hari berturut-

turut secara oral menggunakan alat sonde. 

  Dari hasil analisis statistik, kelompok kontrol positif dan 

semua kelompok uji memberikan perbedaan bermakna pada kontrol 

negatif, tetapi tidak ada perbedaan yang bermakna antara kelompok 

perlakuan I, II, dan III. Sedangkan secara deskriptif, dari hasil 

pengamatan kadar glukosa darah mencit selama tujuh hari, didapatkan 

kelompok perlakuan yang memiliki rata-rata penurunan paling besar 

adalah kelompok I, yakni kombinasi ekstrak kering daun kumis kucing 

dan umbi bawang putih dengan perbandingan (1:1) dengan penurunan 

kadar glukosa darah rata-rata sebanyak 246,4 mg/dL (51,68%). 

Kelompok II, yaitu kombinasi ekstrak kering daun kumis kucing dan 

umbi bawang putih dengan perbandingan (1:2) memberikan efek 

penurunan kadar glukosa darah lebih rendah dengan rata-rata 201,8 

mg/dL (50,73%). Sedangkan kelompok III, yakni kombinasi ekstrak 

kering daun kumis kucing dan umbi bawang putih dengan perbandingan 

(2:1) memberikan efek penurunan paling rendah, yaitu 189,8 

mg/dL(44,16%). 
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