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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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