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Nama
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Menjelaskan dengan sesungguhnya bahwa, skripsi dengan judul
utama: UJI AKTIVITAS ANTIDIABETES KOMBINASI EKSTRAK
KERING PERIKARPIUM BUAH MANGGIS (Garcinia mangostana
Linn.) DAN EKSTRAK KERING BAWANG PUTIH (Allium sativum
Linn.) PADA MENCIT YANG DIINDUKSI ALOKSAN merupakan
penelitian yang ide dasar, serta pendanaan riset sepenuhnya dilakukan oleh
dosen pembimbing 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.
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LEMBAR PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH
Demi

perkembangan

ilmu

pengetahuan,

saya

menyetujui

skripsi/karya ilmiah saya, dengan judul : UJI AKTIVITAS
ANTIDIABETES

KOMBINASI

EKSTRAK

KERING

PERIKARPIUM BUAH MANGGIS (Garcinia mangostana Linn.)
DAN EKSTRAK KERING BAWANG PUTIH (Allium sativum
Linn.) PADA MENCIT YANG DIINDUKSI ALOKSAN untuk
dipublikasikan atau ditampilkan di internert, digital library
Perpustakaan

Universitas

Airlangga

atau

media

lain

untuk

kepentingan akademik sebatas sesuai dengan Undang-undang Hak
Cipta.
Demikan pernyataan persetujuan publikasi skripsi/karya
ilmiah ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 September 2015

Fanny Rosalia. W
NIM . 051111186
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LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan, bahwa sesungguhnya hasil
skripsi ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.
Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan
data fiktif atau hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia menerima
sanksi berupa pembatalan kelulusan dan atau pencabutan gelar yang
saya peroleh.

Surabaya, 19 September 2015

Fanny Rosalia. W
NIM . 051111186
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KATA PENGANTAR
Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas
segala berkat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “UJI AKTIVITAS
ANTIDIABETES

KOMBINASI

EKSTRAK

KERING

PERIKARPIUM BUAH MANGGIS (Garcinia mangostana Linn.)
DAN EKSTRAK KERING BAWANG PUTIH (Allium sativum
Linn.) PADA MENCIT YANG DIINDUKSI ALOKSAN” dengan
sebaik-baiknya.
Dalam penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai
pihak yang telah berjasa memberikan bantuan sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu, penulis
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Drs. Herra Studiawan, Apt., MS. Sebagai pembimbing utama
yang dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran memberikan
bimbingan, motivasi, arahan, dan perhatian kepada penulis
selama penelitian dan penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini
dapat diselesaikan.
2. Dr. rer. nat. Mulja Hadi Santosa, Apt. sebagai pembimbing yang
dengan

tulus

ikhlas

dan

penuh

kesabaran

memberikan

bimbingan, motivasi, arahan, dan perhatian kepada penulis
selama penelitian dan penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini
dapat diselesaikan.
3. Prof. Dr. Sukardiman, MS., Apt. sebagai ketua proyek penelitian
yang dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran memberikan
bimbingan, motivasi, arahan, dan perhatian baik moriil dan
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materiil kepada penulis selama penelitian dan penulisan skripsi
ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Dr. Umi Athiyah,
M.S., Apt. atas kesempatan yang diberikan kepada penulis
sehingga penulis dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan
program sarjana.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf Departemen
Farmakognosi dan Fitokimia serta Laboratorium Hewan Fakultas
Farmasi tempat penulis bekerja yang telah memberikan banyak
bantuan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Sukardiman, MS., Apt. dan Lusiana Arifianti, S.Farm.,
M.Farm. sebagai dosen penguji yang telah memberikan masukan
dan saran yang bermanfaat untuk kesempurnaan penulisan skripsi
ini.
7. Drs. Suko Hardjono, Ms., Apt., selaku dosenwali yang
mendampingi dan member masukan serta nasihat kepada penulis
selama menempuh pendidikan di Fakultas Farmasi.
8. Seluruh dosen pengajar yang telah mendidik dan mengajarkan
ilmu pengetahuan hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan
sarjana.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Farmasi Universitas
Airlangga.
10. Orang tua penulis yang tercinta, Anthonius Wilianto dan Sri
Astutik, serta kedua adik penulis, Fynna Rosalia dan Fariz
Purnama Aji, yang selalu memberkan doa, nasihat, dukungan,
perhatian dan kasihsayang kepada penulis dalam menempuh
pendidikan sarjana dan selama meyelesaikan skripsi ini.
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11. Teman-teman satutim proyek skripsi (Ayun, Laras, Dinar, Fiqi,
Devi, Nanda, Aina, Eny, Irma, Nuriman, Aning, Niken, Tirza,
Inggit, Bagas, Jodha, dan Raihan) yang saling memberikan
dukungan, motivasi, perhatian, dan bantuans elama proses
penyelesaian skripsi ini.
12. Orang-orang tersayang dan terkasih yang selalu mendukung,
mendoakan dan memberikan perhatian, bantuan dan motivasi
selama penyelesaian skripsi ini, Dyandra hisan, Terry Juniar .S,
Gabry Sekarlati, Fildza Fajrina, Grady Evan, Irvan Raka,
Adinegara Arista, Rika, Faya Shofiati, Ria Hanstia, Enny
Maraqonita, Yosephin Mona, Karima Shamlan, dan segenap
anggota Diampud tersayang.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu
dalam membantu kelancaran skripsi ini.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini jauh dari
kata sempurna. Harapan penulis, semoga di masa mendatang
penelitian

ini

dapat

bermanfaat

bagi

perkembangan

ilmu

pengetahuan.
Akhir kata, semoga Allah SWT. Membalas kebaikan yang telah
diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlipat ganda.
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RINGKASAN
UJI AKTIVITAS ANTIDIABETES KOMBINASI EKSTRAK
KERING PERIKARPIUM BUAH MANGGIS (Garcinia
mangostana Linn.) DAN EKSTRAK KERING BAWANG
PUTIH (Allium sativum Linn.) PADA MENCIT YANG
DIINDUKSI ALOKSAN
Diabetes adalah penyakit kronis, yang terjadi ketika pankreas
tidak memproduksi insulin yang cukup, atau ketika tubuh tidak dapat
secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkan. Hal ini
menyebabkan peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah
(hiperglikemia) (WHO, 2014). Diabetes mellitus (DM) merupakan
penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula
darah akibat gangguan pada sekresi insulin, kerja insulin atau
keduanya. Hal ini dikarenakan kerusakan sel beta pankreas akibat
faktor autoimun, genetik atau idiopatik timbul akibat resistensi
insulin terkait perubahan gaya hidup. Penyakit tersebut telah menjadi
salah satu masalah kesehatan masyarakat global dan menurut
International Diabetes Federation (IDF) pemutakhiran ke-5 tahun
2012, jumlah penderitanya semakin bertambah. Menurut estimasi
IDF tahun 2012, lebih dari 371 juta orang di seluruh dunia
mengalami DM, 4,8 juta orang meninggal akibat penyakit metabolik
ini dan 471 miliar dolar Amerika dikeluarkan untuk pengobatannya
(Riskesdas, 2013).
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; gejala hematologik termasuk
leukopenia, trombositopenia, agranulositosis dan anemia aplastik;
dan hipoglikemia (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 bias dimanfaatkan untuk tujuan tersebut adalah
buah manggis terutama pemanfaatan kulit buahnya. Dari berbagai
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penelitian telah menunjukkan bahwa manggis (Garcinia mangostana
L.) memiliki aktivitas antidiabetes dengan menurunkan kadar gula
darah. 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. Senyawa yang diketahui memiliki
aktivitas sebagai antidiabetes yaitu senyawa santon yang terdapat
pada kulit buah manggis. Santon dapat menetralkan radikal bebas
dan mencegah kerusakan sel β pankreas akibat radikal bebas dari
aktivitas antioksidannya (Pasaribu et al., 2012).
Hasil uji yang menunjukkan efek dari ekstrak bawang putih
pada serum glukosa dan insulin dalam tikus normal dan diabetes,
menunjukkan hasil bahwa ekstrak bawang putih secara signifikan
dapat menurunkan kadar glukosa darah, kolesterol total, trigliserida,
urea, asam urat, kreatinin, SGOT dan SGPT. Sebuah perbandingan
dibuat antara perlakuan ekstrak bawang putih dan glibenklamid
(600mg / kg), yang dikenal sebagai obat antidiabetes. Efek
antidiabetes ekstrak itu lebih efektif dari pada tikus yang diamati
dengan glibenklamid (Eidi et al, 2006)
Maka pada penelitian ini, peneliti melakukan uji aktivitas
antidiabetes ekstrak kering perikarpium buah manggis terstandar
yang menggunakan pengisi microcell dan corn starch. Uji aktivitas
dilakukan menggunakan hewan coba mencit (Mus musculus)
diabetes hasil induksi aloksan. Untuk mengkondisikan diabetes pada
mencit, mencit diinduksikan aloksan dengan dosis 140 mg/kg BB
(Kanthlal et al., 2014) melalui intraperitonial. Kemudian mencit
dikelompokkan dalam lima kelompok perlakuan yaitu kelompok
kontrol negatif (microcell dan corn starch), kontrol positif
(glibenklamida dengan dosis 0,013 mg/20 g BB) (Laurence and
Bacharach, 1964), kelompok uji dengan tiga macam dosis yaitu 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 menict dalam tiap kelompok.
Dari penelitian yang dilakukan dalam waktu tujuh hari, ekstrak
kering perikarpium buah manggis dapat menurunkan kadar glukosa
darah (mg/dL) mencit diabetes hasil induksi aloksan dengan rata-rata
penurunan pada dosis satu perbandingan manggis : bawang putih =
1:1 sebesar 100,8 mg/dL (22,77%), dosis dua perbandingan manggis
: bawang putih = 1:2 sebesar 68,40 mg/dL (17,56%) dan pada dosis
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tiga perbandingan manggis : bawang putih = 2:1 sebesar 112,4
mg/dL (27,07%). 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.
Selanjutnya dilakukan analisis statistik Post Hoc Test metode
Least Significant Difference (LSD) dengan hasil yaitu terdapat
perbedaan bermakna antarkelompok dosis uji kombinasi ekstrak
kering perikarpium buah manggis dan bawang putih dengan kontrol
negatif (microcell dan corn starch) (α<0,05) dengan nilai
signifikansi, kelompok uji dosis satu p=0,071; dosis dua p=0,169;
dan dosis tiga p=0,032 (p<0,05). Antar kelompok uji, dosis tiga
memiliki perbedaan bermakna dengan kontrol negatif sedangkan
antar dosis dua dan dosis satu tidak terdapat perbedaan bermakna
dengan kontrol negatif (p>0,05). Antar kelompok uji dosis tiga
dengan kontrol positif (glibenklamida 0,013 mg/20g BB) tidak
terdapat perbedaan bermakna(p>0,05).
Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan pemberian
kombinasi ekstrak kering perikarpium buah manggis (Garcinia
mangostana L.) dan ekstrak bawang putih (Allium sativum)
terstandar terhadap menict diabetes hasil induksi aloksan dalam
penurunan kadar glukosa darah acak selama tujuh hari dapat
disimpulkan bahwa kombinasi ekstrak kering perikarpium buah
manggis (Garcinia mangostana L.) dan ekstrak bawang putih
(Allium sativum) dapat menurunkan (p<0,05) kadar glukosa darah
jika dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif.
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