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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai IC50 ekstrak buah okra dan
ekstrak kulit buah manggis dan mengetahui pengaruh pemberian secara topikal
kombinasi alginat yang diisolasi dari Sargassum duplicatum dengan ekstrak buah
okra dan ekstrak kulit buah manggis terhadap lebar luka, jumlah neutrofil, jumlah
makrofag, jumlah fibroblas, jumlah fibrosit, dan densitas kolagen pada
penyembuhan luka terbuka mencit diabetik. Penentuan nilai IC50 dilakukan
dengan metode DPPH. Berdasarkan pengukuran tersebut, diperoleh hasil nilai
IC50 ekstrak buah okra sebesar 65,87 µg/mL dan ekstrak kulit buah manggis
sebesar 29,05 µg/mL. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstrak buah okra
memiliki aktivitas antioksidan yang kuat, sedangkan ekstrak kulit buah manggis
memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat. Hewan coba yang digunakan
sebanyak 30 ekor mencit jantan strain BALB/C. Mencit dibagi menjadi lima
kelompok perlakuan, yaitu kelompok kontrol normal (KN), kontrol diabetik (KN),
perlakuan alginat (PA), kombinasi alginat dengan ekstrak buah okra (PAO), dan
kombinasi alginat dengan ekstrak kulit buah manggis (PAM). Masing-masing
kelompok terdapat tiga waktu perlakuan yaitu 3 hari, 7 hari, dan 14 hari sehingga
terdapat 15 total kelompok. Penentuan lebar luka, jumlah neutrofil, jumlah
makrofag, jumlah fibroblas, jumlah fibrosit, dan densitas kolagen dilakukan
dengan histopatologi menggunakan pewarnaan Hematoxylin-Eosin. Hasil uji
Brown Forsythe pada data lebar luka, jumlah neutrofil, jumlah makrofag, jumlah
fibroblas, jumlah fibrosit, dan densitas kolagen menunjukkan bahwa pemberian
secara topikal kombinasi alginat yang diisolasi dari Sargassum duplicatum dengan
ekstrak buah okra dan ekstrak kulit buah manggis berpengaruh (p<0,05) terhadap
penyembuhan luka terbuka mencit diabetik.
Kata kunci: Diabetes mellitus, alginat, okra, manggis, perbaikan luka, neutrofil,
makrofag, fibroblas, fibrosit, kolagen.
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ABSTRACT
This study aims to determine the IC50 value of okra fruit extract and
mangosteen pericarp extract and determine the effect of topical administration of
alginate combinations isolated from Sargassum duplicatum with okra fruit extract
and mangosteen pericarp extract on wound width, number of neutrophil, number
of macrophage, number of fibroblasts, number of fibrocytes, and collagen density
in healing open wound diabetic mice. IC50 value determination is done by the
DPPH method. Based on these measurements, the results obtained IC50 value of
okra fruit extract of 65.87 µg / mL and mangosteen rind extract of 29.05 µg / mL.
So it can be concluded that okra fruit extract has strong antioxidant activity, while
mangosteen pericarp extract has very strong antioxidant activity. The
experimental animals used were 30 male mice BALB / C strain. Mice were
divided into five treatment groups, namely the normal control group (KN),
diabetic control (KN), alginate treatment (PA), alginate combination with okra
fruit extract (PAO), and the combination of alginate with mangosteen pericarp
extract (PAM). Each group contained three treatment times, that is 3 days, 7 days
and 14 days so that there were 15 total groups. Determination of wound width,
number of neutrophils, number of macrophages, number of fibroblasts, number of
fibrocytes, and collagen density was done by histopathology using HematoxylinEosin staining. Brown Forsythe test results on the width of the wound, the number
of neutrophils, the number of macrophages, the number of fibroblasts, the number
of fibrocytes, and the collagen density showed that the topical administration of
an alginate combination isolated from Sargassum duplicatum with okra fruit
extract and mangosteen pericarp extract was influential (p<0,05) against healing
of open wounds of diabetic mice.
Keywords: Diabetes mellitus, alginate, okra, mangosteen, wound healing,
neutrophils, macrophages, fibroblasts, fibrocytes, collagen.
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