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ABSTRAK

UJI EFEK EKSTRAK ETANOL 70% KULIT BATANG JAMBLANG
(Syzygium cumini)  TERHADAP PENURUNAN KADAR GLUKOSA

DARAH TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) YANG DIINDUKSI ALOKSAN

Widyastati Ambarsari, EM Sutrisna, Indriyati Oktaviano R

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta

Latar Belakang : Diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit
metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi
insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Diabetes melitus adalah salah satu di
antara penyakit yang tidak menular yang akan meningkat jumlahnya di masa
datang. World Health Organization (WHO) membuat perkiraan bahwa pada
tahun 2025 jumlah pengidap diabetes melitus di atas umur 20 tahun berjumlah
300 juta orang. Obat-obatan herbal menjanjikan pilihan atas obat-obatan sintesis
modern dan menunjukan minimal sehingga dianggap aman. Salah satu tanaman
obat untuk diabetes melitus, yaitu kulit batang jamblang (Syzygium cumini).
Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak
etanol 70% kulit batang jamblang (Syzygium cumini) dalam menurunkan kadar
glukosa darah tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi aloksan dan
membandingkan efektifitasnya dengan glibenklamid.
Metode Penelitian : Penelitian eksperimental pre and posttest controlled group
design menggunakan 25 ekor tikus putih jantan galur Wistar dengan usia ± 3
bulan dan berat badan ± 200 g, dibagi 5 kelompok, yaitu kontrol negatif
(aquadest), kontrol positif (glibenklamid 0,126 mg/ 200 g BB/ 2ml), ekstrak
etanol 70% kulit batang jamblang dosis 1 (10 mg/ 200 g BB/ 2ml), dosis 2 (20
mg/ 200 g BB/ 2ml), dan dosis 3 (40 mg/ 200 g BB/ 2ml). Data hasil penelitian
dianalisis dengan uji Kruskal-Wallis dan uji Mann-Whitney.
Hasil Penelitian : Hasil analisa menunjukkan perbedaan yang bermakna dalam
menurunkan kadar glukosa darah dengan nilai p=0,009 (p<0,05).
Simpulan Penelitian : Simpulan penelitian ini adalah pengaruh ekstrak etanol
70% kulit batang jamblang (Syzygium cumini) mempunyai efek penurunan kadar
glukosa darah tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi aloksan, namun
efektifitasnya lebih rendah dari glibenklamid.

Kata kunci : Ekstrak Etanol 70% kulit batang jamblang, kadar glukosa darah,
Syzygium cumini
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ABSTRACT

THE EFFECTS TEST 70% ETHANOL OF BARK JAMBLANG EXTRACT
(Syzygium cumini) AGAINST WHITE RATS BLOOD GLUCOSE LEVELS

DECREASE (Rattus norvegicus) WHICH INDUCED ALLOXAN

Widyastati Ambarsari, EM Sutrisna, Indriyati Oktaviano R

Faculty of Medical in Muhammadiyah Surakarta University

Background : Diabetes mellitus is a group of metabolic diseases characterized by
hyperglycemia resulting from defects in insulin secretion, insulin action, or both.
Diabetes mellitus is one of diseases which is not contagious that will rise in the
future. World Health Organization (WHO) creates prediction that in 2025 amount
of over 20 years old diabetes mellitus sufferers will be around 300 millions
people. Herbs offer some options for modern synthesis drugs and indicate
minimal side effects so they are considered as the save options. One of herb for
diabetes mellitus is jamblang bark (Syzygium cumini).
Objective : This research aimed to determine the effect of 70% ethanol of Bark
Jamblang Extract (Syzygium cumini) in decreasing white rats blood glucose levels
(Rattus norvegicus) which induced by Alloxan and to compare its effectiveness
with Glibenclamide.
Methods : The study controlled by pre-experimental and post-test group design
used 25 male rats of Wistar strain, at the age of ± 3 months and ± 200 grams of
body weight, divided into 5 groups, negative control (aquadest), positive control
Glibenclamide 0.126 mg/200g/BB), first dose : 70% ethanol extract of bark
jamblang (10 g/ 200 g BB), second dose  (20 g/ 200 g BB), and the third dose (40
g/ 200 g BB). The result were analyzed by Kruskal-Wallis and Mann-Whitney
test.
Results : The analysis showed a significant effect of decreasing blood glucose
levels with a value of p = 0.009 (p <0.05).
Research Conclusions : The research conclude that 70% ethanol of Bark
Jamblang Extract (Syzygium cumini) has the effect of decreasing the white rats
blood glucose levels (Rattus norvegicus) which induced by Alloxan, but the
effectiveness is lower than glibenclamide.
Keywords : 70% Ethanol of Bark Jamblang Extract, blood glucose levels, Syzygium cumini
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja

insulin atau kedua-duanya (American Diabetes Association, 2004). Diabetes

melitus adalah salah satu di antara penyakit yang tidak menular yang akan

meningkat jumlahnya di masa datang (Purnamasari, 2009). World Health

Organization (WHO) membuat perkiraan bahwa pada tahun 2025 jumlah

pengidap diabetes melitus di atas umur 20 tahun berjumlah 300 juta orang

(Suyono, 2009). Obat-obatan herbal menjanjikan pilihan atas obat-obatan sintesis

modern dan menunjukan minimal sehingga dianggap aman. Salah satu tanaman

obat untuk diabetes melitus, yaitu kulit batang jamblang (Syzygium cumini)

(Modi, et al., 2010; Pari and Saravanan, 2006, 2008).

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh ekstrak etanol 70% kulit batang jamblang

(Syzygium cumini) mempunyai efek penurunan kadar glukosa darah tikus

putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi aloksan.

2. Untuk mengetahui efektivitas ekstrak etanol 70% kulit batang jamblang

(Syzygium cumini) dalam menurunkan kadar glukosa darah tikus putih

(Rattus norvegicus) dibanding dengan glibenklamid

LANDASAN TEORI

Tanaman duwet merupakan tanaman pekarangan atau tumbuh liar di

hutan-hutan. Duwet dapat tumbuh baik di daerah tropis pada ketinggian 600 meter

diatas permukaan laut, dijumpai juga tumbuh pada ketinggian sampai 1800 meter

diatas permukaan laut. Pohon duwet merupakan pohon yang kokoh dengan tinggi

20-30 m dan diameter batangnya 40-90 cm dengan percabangan pohon rendah

dan tidak beraturan (IPB, 2012).
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Dalam bahasa Inggris orang mengenalnya dengan nama java plum, black

plum, jambolan,  jambul. Nama daerah jawa, yaitu duwet (Mudiana, 2007). Famili

: Myrtaceae, Genus: Syzygium, Spesies : Syzygium cumini (L.) Skeels. Sinonim :

myrtus cumini L. (1753), Eugenia jambolana Lamk (1789),  Syzygium

jambolanum (Lamk) DC. (1828), Eugenia cumini (L.)  Druce (1914)

(Tnalaspurwo, 2012). Phytochemical kulit batang jambalang mengandung

flavanoid, polifenol, acetyl asam oleanolic, tannin, asam gallic, ellagic acid,

quercetin, isoquercetin, kaempferol, myricetin, flavonol, glikosida, saponins

triterpenoids, dan anthocyanin (Saravanan and Pari., 2006).

Diabetes melitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik

dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin,

kerja insulin atau kedua-duanya (Purnamasari,  2009). Etiologi diabetes melitus

bermacam-macam, tetapi determinan genetik biasanya memegang peranan

penting pada mayoritas penderita dm (Price and Wilson, 2005).

Glibenklamid merupakan  generasi kedua dari sulfonilurea berdasarkan

lama kerjanya (Soegondo, 2009). Golongan obat ini sering disebut insulin

secretagogues, kerjanya merangsang sekresi insulin dari granul sel-sel β

Langerhans pankreas. Rangsangannya melalui interaksinya dengan ATP-sensitive

K channel pada membran sel-sel β yang menimbulkan depolarisasi membran dan

keadaan ini akan membuka kanal Ca. Dengan terbukanya kanal Ca maka ion Ca

++ akan masuk sel β, merangsang granula yang berisi insulin dengan jumlah yang

ekuivalen dengan peptide-C (Suherman, 2007).

Aloksan merupakan senyawa hidrofilik dan tidak stabil. Sebagai

diabetogenik, aloksan dapat digunakan secara intravena, intraperitoneal dan

subkutan. Dosis intravena yang digunakan biasanya 65 mg/kg BB, sedangkan
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intraperitoneal dan subkutan adalah 2-3 kalinya (Endro, 2006). Senyawa aloksan

merupakan salah satu zat diabetogenik yang bersifat toksik, terutama terhadap sel

beta pankreas, dan apabila diberikan kepada hewan coba seperti tikus dapat

menyebabkan hewan coba tikus menjadi diabetes. Kerusakan sel beta pankreas

menyebabkan tubuh tidak bisa menghasilkan insulin sehingga menyebabkan kadar

glukosa darah meningkat (terjadi keadaan hiperglikemia). Kondisi hiperglikemia

dapat menghasilkan pembentukan spesies oksigen reaktif (ROS=reactive oxygen

species). ROS yang berlebihan dapat menyebabkan stres oksidatif dan dapat

memperparah kerusakan sel beta pankreas (Suarsana, et al., 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental laboratorium dengan

rancangan penelitian pre and post test control group design. Peneliti memerlukan

5 ekor tikus putih galur Wistar tiap kelompok sehingga total tikus putih galur

Wistar yang dibutuhkan adalah sebanyak 25 ekor yang dibagi menjadi 5

kelompok  yang diambil dengan teknik simple random sampling. Subjek

penelitian dibagi secara acak dalam 5 kelompok, masing-masing  kelompok terdiri

atas 5 ekor tikus yang terdiri dari: KKN (kelompok kontrol negatif), KKP

(kelompok kontrol positif), KP I (kelompok perlakuan 1), KP II (kelompok

perlakuan 2), KP III (kelompok perlakuan 3). Pertama-tama semua tikus

diadaptasikan pada lingkungan laboratorium. Kemudian masing-masing tikus

diambil darahnya dan dihitung kadar glukosa I. Semua kelompok diinduksi

dengan aloksan melalui ekor dan diberi pakan pelet 20g/hari. Hari ke-4 post

aloksan tikus dipuasakan selama 16 jam sebelum pengukuran kadar glukosa darah

II. Kelompok kontrol negatif diberi aquadest, kelompok kontrol positif diberi

glibenklamid peroral dosis 0,126 mg/200g BB, KP I peroral dosis 50 mg/ 200 g

BB diberi ekstrak etanol 70% kulit batang jamblang, KP II peroral dosis 100 mg/

200 g BB diberi ekstrak etanol 70% kulit batang jamblang, dan KP III peroral

dosis 100 mg/ 200 g BB diberi ekstrak etanol 70% kulit batang jamblang selama 7

hari berturut-turut. Setelah itu tikus dipuasakan selama 16 jam, lalu semua tikus

diambil darahnya untuk diukur kadar glukosa III.
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HASIL PENELITIAN
Hasil pengukuran rata-rata kadar glukosa darah tikus putih sebelum

percobaan (awal), setelah induksi aloksan (pretest), dan sesudah perlakuan

(posttest) sebagai berikut :

Kelompok no_tikus
Kadar Glukosa Darah (mg/dL)

Persentaseawal pretest posttest Penurunan KGD

Kontrol (-) 1 89 243 387 -144
Kontrol (-) 2 94 200 248 -48
Kontrol (-) 3 83 214 547 -333
Kontrol (-) 4 100 300 602 -302
Kontrol (-) 5 97 300 256 44

mean 92,6 251,4 408 -156,6

Kontrol (+) 1 104 412 83 329 79,85%
Kontrol (+) 2 96 370 88 282 76,22%
Kontrol (+) 3 109 337 102 235 69,73%
Kontrol (+) 4 82 297 82 215 72,39%
Kontrol (+) 5 72 278 74 204 73,38%

mean 92,6 338,8 85,8 253 74,68%

Dosis 1 1 88 217 94 123 56,68%
Dosis 1 2 75 205 85 120 58,54%
Dosis 1 3 96 304 102 202 66,45%
Dosis 1 4 83 414 79 335 80,92%
Dosis 1 5 77 293 93 200 68,26%

mean 83,8 286,6 90,6 196 68,39%

Dosis 2 1 89 204 95 109 53,43%
Dosis 2 2 103 227 86 141 62,11%
Dosis 2 3 86 327 82 245 74,92%
Dosis 2 4 100 430 104 326 75,81%
Dosis 2 5 106 326 101 225 69,02%

mean 96,8 302,8 93,6 209,2 69,09%

Dosis 3 1 71 211 84 127 60,19%
Dosis 3 2 88 240 91 149 62,08%
Dosis 3 3 94 410 80 330 80,49%
Dosis 3 4 100 301 97 204 67,77%
Dosis 3 5 91 297 89 208 70,03%

mean 88,8 291,8 88,2 203,6 69,77%

Data pengukuran kadar glukosa darah yang digunakan adalah rata-rata

penurunan kadar glukosa darah. Data tersebut kemudian dilakukan uji statistik.
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Hasil penurunan kadar glukosa darah dijadikan satu kelompok didapatkan

nilai p 0,005 yang berarti nilai p <0,05 maka dilakukan transform yang

menghasilkan nilai p 0,035 yang berarti nilai p <0,05 sehingga dapat disimpulkan

bahwa distribusi data tidak normal.

Setelah uji normalitas didapatkan hasil bahwa data tidak berdistribusi

normal maka uji homogenitas tidak dapat dilakukan, karena syarat uji

homogenitas adalah data harus berdistribusi normal.

Uji normalitas yang tidak berdistribusi normal, serta uji homogenitas yang

varian datanya tidak sama maka tidak bisa dilakukan uji one way ANOVA maka

dilakukan uji alternative menggunakan uji Kruskal-Wallis.

Hasil uji Kruskal-Wallis nilai p sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05

sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan signifikan penurunan kadar glukosa

darah yang nyata pada seluruh kelompok perlakuan.

Setelah uji Kruskal-Wallis ada perbedaan signifikan maka dilakukan uji

Mann-Whitney yang didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Kontrol negatif dibandingkan dengan kontrol positif, dosis 1, dosis 2, dan

dosis 3 ekstrak etanol 70% kulit batang jamblang mempunyai nilai p<0,05

dan H0 ditolak. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan signifikan

penurunan kadar glukosa darah yang bermakna antar kelompok sehingga

dapat dikatakan besar efek menurunkan kadar glukosa darah tikus tidak

sebanding.

2. Kontrol positif  dibandingkan dengan dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 ekstrak

etanol 70% kulit batang jamblang mempunyai nilai p>0,05 dan H0

diterima. Hal ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan

penurunan kadar glukosa darah sehingga dapat dikatakan besar efek

menurunkan kadar glukosa darah tikus sebanding, tetapi efek penurunan

kadar glukosa darah tikus yang diberi glibenklamid memiliki efek yang

lebih baik bila dibandingkan dengan dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 yang

terlihat dari persentase penurunan kadar glukosa darah bahwa

glibenklamid lebih tinggi dibandingkan dengan dosis 1, dosis2, dan dosis

3.
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3. Dosis 1 dibandingkan dengan dosis 2 dan dosis 3 ekstrak etanol 70% kulit

batang jamblang mempunyai nilai p>0,05 dan H0 diterima. Hal ini

menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan penurunan kadar glukosa

darah sehingga dapat dikatakan besar efek menurunkan kadar glukosa

darah tikus sebanding.

4. Dosis 2 dibandingkan dengan dosis 3 ekstrak etanol 70% kulit batang

jamblang mempunyai nilai p>0,05 dan H0 diterima. Hal ini menunjukkan

tidak terdapat perbedaan signifikan penurunan kadar glukosa darah

sehingga dapat dikatakan besar efek menurunkan kadar glukosa darah

tikus sebanding.

Kemudian dihitung potensi efek penurunan kadar glukosa darah kulit

batang jamblang dibandingkan glibenklamid menggunakan rumus:

Efek penurunan kadar glukosa darah yang dihasilkan oleh dosis 1 yaitu

0,0023% dari efek glibenklamid. Efek penurunan kadar glukosa darah yang

dihasilkan oleh dosis 2 yaitu 0,0012% dari efek glibenklamid. Dan efek

penurunan kadar glukosa darah yang dihasilkan oleh dosis 3 yaitu 0,0006% dari

efek glibenklamid.

Ekstrak kulit batang jamblang (Syzygium cumini) merupakan ekstraksi dari

kulit batang tanaman jamblang dengan menggunakan penyari etanol 70%. Kulit

batang jamblang mengandung asam betulinic, friedelin, epi-friedelanol, β-

sitosterol, eugenin dan asam lemak ester pada epi-friedelanol, quercetin,

kaempferol, myricetin, asam galic dan ellagic, bergenins, flavanoid, polifenol,

acetyl asam oleanolic, saponins triterpenoids, anthocyanin, dan tannins. (Ayyanar,

et al., 2012; Saravanan and Pari., 2006). Agen antihiperglikemik utama dalam

kulit batang tersebut adalah flavonoid, tannin, quertin, dan saponin triterpenoids.

Flavonoid, tannin, dan quertin merupakan senyawa yang larut air (polar).

Sedangkan saponin triterpenoid lebih bersifat hidrofobik (semipolar). Pelarut

etanol 70% merupakan pelarut semipolar sehingga diharapkan dapat menarik

Efek Persentase Rata-Rata Penurunan

Dosis

Dosis

6
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flavonoid, tannin, quertin, dan saponin triterpenoids yang terkandung dalam kulit

batang jamblang. Flavonoid, tannin, quertin, dan saponin triterpenoid memiliki

peran antihipergikemik dengan mekanisme sebagai berikut : Flavanoid

mencegah penurunan progresif fungsi sel pankreas sehinnga menstimulasi sel β

menyebabkan meningkatnya sekresi insulin. Flavanoid juga mengaktifkan

peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) (Pari and Saravanan, 2006;

Song, et al., 2005). Quertin yang bekerja sama seperti flavonoid dengan cara

meregenerasi sel β pankreas sehingga meningkatkan pelepasan insulin yang akan

berefek penurunan kadar glukosa darah. Tannin menimbulkan presipitasi protein

selaput lendir usus yang mengakibatkan terbentuknya lapisan pelindung usus

sehingga absorsi glukosa melalui membran usus menurun yang akan berefek pada

penurunan kadar glukosa darah Saponin triterpenoid memanipulasi glucose

transporter-1 sehingga menghambat transpor glukosa dari lambung menuju usus

halus yang selanjutnya absorsi glukosa melalui membran usus menurun yang akan

berefek menghambat kenaikan kadar glukosa darah (Pari and Saravanan, 2006).

Aktifitas antihiperglikemik flavonoid, tannin, quertin, dan saponin

triterpenoids dalam penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang

membuktikan aktivitas antihiperglikemik flavonoid, tannin, quertin, dan saponin

triterpenoid dalam bagian lain tanaman jamblang. Penelitian lain yang dilakukan

Pari dan Saravanan (2006 dan 2008), melaporkan bahwa ekstrak aquadest kulit

batang jamblang (Syzygium cumini) mampu menurunkan kadar glukosa darah

tikus yang diinduksi streptozotocin, tetapi ekstrak kulit batang jamblang

mempunyai efek yang lebih baik dibandingkan dengan glibenklamid. Hal ini

berbeda dengan hasil penelitian penulis bahwa glibenklamid sebagai kontrol

positif tetap mempunyai efek yang lebih baik dibandingkan dengan ekstrak kulit

batang jamblang. Hal ini terjadi karena:

1. Pelarut yang digunakan berbeda, penulis menggunakan etanol 70%

sedangkan  Saravanan dan Pari menggunakan air. Pelarut air merupakan

pelarut polar dan air lebih mudah tercemar mikroba seperti jamur dan

kapang sehingga hasil ekstrak menjadi kurang bagus dibandingkan dengan

7
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pelarut semipolar seperti etanol 70%. Etanol 70% merupakan larutan

semipolar sehingga senyawa polar masih bisa ditarik.

2. Dosis glibenklamid yang digunakan oleh Saravanan dan Pari adalah 600

µg / Kg BB pada tikus yang berarti 0,0006 mg / g BB.  Konversi dari tikus

200 gram ke manusia dengan berat 70 Kg adalah 56 sehingga dosis

glibenklamid 0,0336  mg / 70 Kg BB/ hari  merupakan dosis yang kurang

tepat pada pemberian glibenklamid pada manusia. Dosis awal 2,5 mg baru

ditingkatkan 5-7,5 mg sampai 10 mg.  Dosis maksimal 15 mg/hari. Dosis

tunggal maksimal 10 mg.

3. Cara pembuatan ekstraksi serbuk kering pada penelitian Saravanan dan

Pari memakai alat-alat industri sehingga tekanan terhadap panas yang

menghilangkan komponen aktif bisa dihindari.

4. Diabetes adalah gangguan kronis yang membutuhkan terapi jangka

panjang sehingga penelitian Saravanan dan Pari selama 45 hari lebih

terlihat jelas efektifitas kulit batang jamblangnya dibanding glibenklamid.

Selama penelitian ini, peneliti menemukan kondisi hewan mengalami diare

yang kemungkinan merupakan efek samping dari ekstrak etanol 70% kulit batang

jamblang. Diare yang terjadi pada hewan uji disebabkan oleh efek saponin

triterpenoid dan tannin yang bertugas menurunkan absorsi glukosa.

Dari hasil penelitian, ketiga kelompok perlakuan memiliki efektifitas yang

sebanding dengan glibenklamid dalam menurunkan kadar glukosa darah tikus,

tetapi efek penurunan kadar glukosa darah tikus yang diberi glibenklamid

memiliki efek yang lebih baik bila dibandingkan dengan dosis 1, dosis 2, dan

dosis 3 yang terlihat dari persentase penurunan kadar glukosa darah bahwa

glibenklamid lebih tinggi dibandingkan dengan dosis 1, dosis2, dan dosis 3. Hasil

statitika dengan uji Mann-Whitney terbukti bahwa dosis 2 memiliki efek yang

lebih baik bila dibandingkan dengan dosis 1 dan dosis 2, tetapi dosis yang paling

efektif menurut peneliti adalah dosis perlakuan 1 dibandingkan kelompok

perlakuan lain. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan dosis terkecil didapatkan

hasil penurunan kadar glukosa darah yang sama efektifnya.
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SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang telah dilakukan uji

statistik adalah sebagai berikut :

1. Ekstrak etanol 70% kulit batang jamblang (Syzygium cumini) mempunyai

efek dalam menurunkan kadar glukosa darah tikus putih (Rattus

norvegicus) yang diinduksi aloksan.

2. Ekstrak etanol 70% kulit batang jamblang (Syzygium cumini) dosis uji 10

g/ 200 g BB, 20 g/ 200 g BB, 40 g/ 200 g BB mempunyai efek dalam

menurunkan kadar glukosa darah yang lebih rendah dibandingkan

glibenklamid.

3. Dosis uji  10 g/ 200 g BB merupakan dosis yang paling efektif dibanding

dosis uji 20 g/ 200 g BB dan 40 g/ 200 g BB karena penggunaaan dosis

terkecil didapatkan hasil penurunan kadar glukosa darah yang sama

efektifnya dan dosis terkecil dapat meminimalisasi efek samping dari obat.

Saran

1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menentukan dosis pasti

ekstrak etanol 70% kulit batang jamblang (Syzygium cumini) yang

berpengaruh dalam menurunkan kadar glukosa darah, yaitu dosis terbawah

dan teratas.

2. Dapat juga diadakan pemeriksaan histologis dengan rancangan penelitian

post test only controlled group design untuk melihat apakah ekstrak etanol

70% kulit batang jamblang (Syzygium cumini) juga mempunyai pengaruh

dalam regenerasi sel β pankreas.

3. Selama peneleitian ini, peneliti menemukan hewan uji mengalami diare

yang kemungkinan merupakan efek samping ekstrak etanol 70% kulit

batang jamblang sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk

mengetahui efek samping dari ekstrak etanol 70% kulit batang jamblang.
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