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ABSTRAK 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi medan 
magnet, medan listrik, dan sinar inframerah terhadap kadar gula darah dan diameter 
pulau Langerhans pada mencit (Mus musculus) diabetik. Penelitian ini menggunakan 
40 ekor mencit (Mus musculus) jantan, dengan berat badan 30 gram. Mencit 
dikelompokkan menjadi 10 kelompok, yaitu KN merupakan kelompok mencit non 
diabetik tanpa perlakuan, KD merupakan kelompok diabetik tanpa perlakuan, PSI+ 
merupakan medan magnet permanen dengan listrik searah dan sinar inframerah on, 
PSI- merupakan medan magnet permanen dengan listrik searah dan sinar inframerah 
off, PBI+ merupakan  medan magnet permanen dengan medan listrik bolak-balik dan 
sinar inframerah on, PBI- merupakan medan magnet permanen dengan medan listrik 
bolak-balik dan sinar inframerah off, EBI+ merupakan medan elektromagnet dengan 
medan listrik bolak-balik dan sinar inframerah on, EBI- merupakan medan 
elektromagnet dengan medan listrik bolak-balik dan sinar inframerah off, ESI+ 
merupakan medan elektromagnet dengan medan listrik searah dan sinar inframerah 
on, dan ESI- merupakan medan elektromagnet dengan medan listrik searah dan sinar 
inframerah off. Pemberian perlakuan alat terapi ini berlangsung selama 15 menit 
dengan besarnya medan magnet permanen dengan kekuatan 100-125 mT, medan 
elektromagnetik sebesar 500-900 µT, medan listrik searah  900V/30cm, dan daya 
output sinar inframerah 1 mW/cm2

 dengan intensitas 4 mW/cm2.. Induksi DM 
dilakukan dengan pemberian lard selama 2 minggu dan dilanjutkan dengan injeksi 
streptozotocin (STZ) yang dilarutkan dalam buffer sitrat pH 4.5 dengan dosis 30 
mg/kg BB secara intraperitoneal selama 5 hari. Pada akhir perlakuan darah diambil 
melalui ujung ekor untuk mengetahui kadar gula darah dan mencit dibedah untuk 
diambil organ pankreas. Pembuatan sediaan pankreas menggunakan metode parafin 
dan pewarnaan HE. Data hasil kadar gula darah dianalisis dengan uji Brown-

Forsythe. Data diameter pulau Langerhans dianalisis dengan uji ANOVA dilanjutkan 
dengan uji Duncan. Analisis data dilakukan pada α = 0,05. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pemberian berbagai kombinasi medan magnet, medan listrik, 
dan sinar inframerah berpengaruh terhadap kadar gula darah dan diameter pulau 
Langerhans. Dengan alat terapi terbaik adalah PSI-. 
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