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RINGKASAN 

UJI AKTIVITAS ANTIDIABETES EKSTRAK KERING 
PERIKARPIUM MANGGIS (Garcinia mangostana L.) 

TERHADAP MENCIT (Mus musculus) YANG DIINDUKSI 
ALOKSAN 

 
Agatha Nanda Wardhany 

 
Diabetes mellitus (DM) adalah sekelompok gangguan metabolik 

yang ditandai dengan hiperglikemia dan kelainan pada metabolisme 
karbohidrat, lemak, dan protein yang merupakan hasil dari kerusakan 
atau cacat pada sekresi insulin, sensitivitas insulin, atau keduanya 
(Dipiro et al., 2009; Riskesdas, 2013). Indonesia berada pada peringkat 
4 mengenai jumlah penduduk dengan diabetes setelah India, China dan 
U.S yaitu sebesar 8.426.000 penduduk pada tahun 2000 dan 
diperkirakan akan mencapai 21.257.000 penduduk pada tahun 2030 
(WHO Country and Regional Data On Diabetes, 2014; Wild et al., 
2004). 

Terapi farmakologik dengan obat moderen pada penderita 
diabetes mellitus contohnya glibenklamida (sulfonilure) memiliki efek 
samping seperti gangguan saluran cerna seperti mual, diare, sakit perut, 
hipersekresi asam lambung; gangguan susunan syaraf pusat seperti 
vertigo, bingung, ataksia; dan gejala hematologik (Depkes RI, 2005). 
Dengan adanya kekurangan ini maka dilakukan penelitian antidiabetes 
dengan bahan alam sebagai obat tradisional karena lebih aman bila 
dibandingkan dengan obat moderen (Jothi G dan Brindha P, 2014). 

Tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan tersebut adalah 
buah manggis terutama pemanfaatan kulit buahnya. Pada penelitian 
yang dilakukan menggunakan ekstrak etanol kulit buah manggis 
diketahui mempunyai efek terhadap penurunan kadar glukosa darah 
pada mencit (Mus musculus) jantan dengan metode uji toleransi 
glukosa. Santon pada kulit buah manggis diketahui memiliki aktivitas 
sebagai antidiabetes dari aktivitas antioksidannya (Pasaribu et al., 
2012). 

Maka pada penelitian ini, dilakukan uji aktivitas antidiabetes 
ekstrak kering perikarpium manggis terstandar yang menggunakan 
pengisi microcell dan corn starch. Uji aktivitas dilakukan 
menggunakan hewan coba mencit diabetes hasil induksi aloksan. 
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Untuk mengkondisikan diabetes pada mencit, mencit diinduksikan 
aloksan dengan dosis 130 mg/kg BB (Qomariyah et al., 2012) melalui 
intraperitonial. Kemudian dikelompokkan dalam lima kelompok 
perlakuan yaitu kelompok kontrol negatif (comprecell dan corn 

starch), kontrol positif (glibenklamid dengan dosis 0,013 mg/20 g BB) 
(Laurence and Bacharach, 1964), kelompok uji dengan dosis satu 100 
mg/kg BB (3,33 mg/20 g BB), dosis dua 150 mg/kg BB (5,00 mg/20 g 
BB) dan dosis tiga 200 mg/kg BB (6,67 mg/20 g BB) dengan jumlah 
lima mencit dalam tiap kelompok. 

Dari penelitian yang dilakukan selama tujuh hari, ekstrak 
kering perikarpium manggis dapat menurunkan kadar glukosa darah 
(mg/dL) mencit diabetes hasil induksi aloksan dengan jumlah 
penurunan selama tujuh hari pada dosis satu sebesar 274,6 mg/dL, 
dosis dua sebesar 669,8 mg/dL dan pada dosis tiga sebesar 1319,2 
mg/dL. Kemudian dilakukan analisis statistik One Way ANOVA dan 
diperoleh nilai p = 0,000 (α<0,05) maka Ha diterima yaitu ada 
perubahan bermakna pada penurunan kadar glukosa darah hewan coba 
antar kelompok perlakuan. 

Kemudian dianalisis statistik Post Hoc Test metode Least 

Significant Difference (LSD) dengan hasil terdapat perbedaan 
bermakna antarkelompok uji ekstrak kering perikarpium manggis dosis 
dua dan tiga dengan kontrol negatif (comprecell dan corn starch) 
(α<0,05) dengan nilai signifikansi kelompok uji dosis satu p=0,168; 
dosis dua p=0,007; dan dosis tiga p=0,000. Tidak terdapat perbedaan 
bermakna antarkelompok uji ekstrak kering perikarpium manggis dosis 
satu dengan kontrol negatif (comprecell dan corn starch) (α>0,05) 
dengan nilai signifikansi kelompok uji dosis satu p=0,168. Antar 
kelompok uji, dosis satu (p=0,000) dan dosis dua (p=0,017) memiliki 
perbedaan bermakna dengan dosis tiga sedangkan antar dosis satu 
dengan dosis dua tidak terdapat perbedaan bermakna (p=0,133). 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan pemberian 
ekstrak kering perikarpium manggis (Garcinia mangostana L.) 
terstandar terhadap mencit diabetes hasil induksi aloksan dalam 
penurunan kadar glukosa darah acak selama tujuh hari dengan kontrol 
positif glibenklamid dapat disimpulkan bahwa ekstrak kering 
perikarpium manggis (Garcinia mangostana L.) terstandar pada dosis 
5,00 mg/20 g BB; dan 6,67 mg/20 g BB dapat menurunkan kadar 
glukosa darah dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif 
(p<0,05). 
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