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ABSTRAK 

 

Dalam era globalisasi ini, perkembangan tekhnologi semakin canggih sejalan dengan 

perkembangan dunia usaha di Indonesia juga semakin meningkat. Gaya hidup masyarakat 

Indonesia, terutama di perkotaan, mulai beralih menjadi praktis, termasuk dalam urusan memilih 

minuman berkemasan gelas. Subyek dalam penelitian ini adalah minuman ringan kemasan gelas 

merek Ale-ale rasa jeruk karena berdasarkan hasil observasi dan penjualan Ae-ale paling laku 

dimasyarakat. Masyarakat tidak mempertimbangkan efek dan bahayanya minum minuman ringan 

kemasan gelas tersebut tetapi hanya menagambil kepraktisan dan rasanya saja. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh minuman ringan kemasan gelas terhadap kadar glukosa 

darah mencit ( Mus musculus ). Penelitian ini merupakan jenis penelitian Eksperimen dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap yang menggunakan sampel 20 ekor mencit jantan, berat 

badan 28-40 g yang terbagi kedalam 4 kelompok  yaitu kelompok Plasebo merupakan kelompok 

kontrol dengan pemberian air sumur 0,5 ml/20 g BB  satu kali dalam satu hari selama 14 hari, P1 

merupakan kelompok dengan pemberian minuman ringan kemasan gelas merek Ale-ale  rasa 

jeruk dengan dosis  0,5 ml/20 g BB satu kali dalam sehari selama 14 hari, P2 merupakan 

kelompok dengan pemberian minuman ringan kemasan gelas merek Ale-ale rasa jeruk dengan 

dosis 0,5 ml/20 g BB dua kali dalam sehari selama 14 hari, P3 merupakan kelompok perlakuan 

dengan pemberian minuman ringan kemasan gelas merek Ale-ale rasa jeruk  dengan dosis 0,5 

ml/20 g BB tiga kali dalam sehari selama 14 hari. Hasil analisis uji non parametrik dengan 

metode kruskal wallis (p<0.05) menunjukan bahwa pemberian minuman ringan kemasan 

gelas(Ale-ale) dengan dosis 0,5ml/20 g BB selama 14 hari berpengaruh terhadap kadar glukosa 

darah mencit (Mus musculus). Hasil uji lanjut Duncan (DMRT) antara kelompok perlakuan 

plasebo, perlakuan 1 dan perlakuan 2 tidak menunjukkan hasil yang bermakna, sedangkan 

kelompok perlakuan 3 yang menunjukkan perlakuan yang paling berpengaruh terhadap kadar 

glukosa darah mencit (Mus musculus). Dari hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan 

bahwa pemberian minuman ringan kemasan gelas Ale-ale dengan dosis 0,5 ml/20 g berpengaruh 

terhadap kadar glukosa darah mencit (Mus musculus),dan perlakuan yang paling berpengaruh 

yaitu kelompok perlakuan 3 dengan pemberian minuman ringan Ale-ale tiga kali sehari selama 14 

hari dibandingkan dengan kelompok  plasebo, perlakuan 1 dan perlakuan 2. 

 

Kata Kunci : Glukosa, minuman ringan kemasan gelas Ale-ale rasa jeruk. 

 

(*)
 = nama mahasiswa 

(**)
= nama pembimbing 
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A. Pendahuluan  

Dalam era globalisasi ini, perkembangan tekhnologi semakin canggih 

sejalan dengan perkembangan dunia usaha di Indonesia juga semakin 

meningkat. Gaya hidup masyarakat Indonesia, terutama di perkotaan, mulai 

beralih menjadi praktis, termasuk dalam urusan memilih minuman 

berkemasan gelas. 

Minuman ringan adalah minuman yang tidak mengandung alkohol, 

merupakan minuman olahan dalam bentuk bubur atau cair yang mengandung 

bahan makanan atau bahan tambahan lainnya, baik alami maupun sintetis 

yang dikemas dalam kemasan siap saji. Pada minuman ringan sering 

ditambahkan kofeina, pengawet dan pemanis buatan yang kadarnya perlu 

diperhatikan, karena apabila konsumsinya berlebihan dapat membahayakan 

kesehatan. Di samping harganya murah, pemanis buatan dapat memberikan 

rasa manis yang berlipat ganda dibandingkan dengan sukrosa(Hayun dan 

Citra, 2004). 

Menurut Siregar (2009), minuman ringan disamping menggunakan 

pemanis  minuman juga menggunakan pengawet makanan. Adanya pemanis 

berlebihan dapat juga menyebabkan kenaikan berat badan dan akan 

mempengaruhi penampilan seseorang, selain itu dapat juga menyebabkan 

berbagai penyakit degeneratif seperti tekanan darah tinggi (hypertensi), 

jantung koroner dan diabetes melitus. Selain pemanis juga terdapat natrium 

benzoat, konsumsi natrium benzoat secara berlebih dapat menyebabkan kram 

perut dan kanker. Menurut Raj (2009), konsumsi minuman ringan dapat 

menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti diabetes militus, kerusakan 

gigi, osteoporosis, penyakit jantung, gangguan neorologis. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan di dukuh banaran, desa 

pabelan kartasura pada hari jumat tanggal 30 November  diperoleh hasil 

minuman ringan kemasan gelas yang paling disukai yaitu ale-ale. Subyek 

dalam penelitian ini adalah minuman ringan kemasan gelas merek Ale-ale rasa 

jeruk karena berdasarkan hasil observasi dan penjualan Ae-ale paling laku 

dimasyarakat. Masyarakat tidak mempertimbangkan efek dan bahayanya 
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minum minuman kemasan gelas tersebut tetapi hanya menagambil kepraktisan 

dan rasanya saja. Ale-ale merupakan minuman kemasan gelas produksi PT. 

Mitra Alam Segar yang mempunyai berbagai variasi rasa. Dalam satu cup 

berisi 200 ml dengan komposisi air, gula, pengatur keasaman asam sitrat, 

konsentrasi jeruk, perisa jeruk, pengawet natrium benzoate, pemanis buatan 

(natrium siklamat 20 mg/kemasan, assesulfam-k 18 mg/kemasan), vitamin C, 

pewarna makanan (kuning FCF CL 15985, tartrazin CL 19140 ). Pada 

minuman ringan kemasan gelas merk ale-ale berperisa jeruk mengandung 

gula sebanyak 16 g, karbohidrat sebanyak 17 g, semua karbohidrat 

meningkatkan kadar glukosa dalam darah yang akan memicu pelepasan 

insulin dari pankreas. Tugas insulin adalah mendorong glukosa keluar dari 

aliran darah menuju sel-sel otot dan jaringan-jaringan lain diseluruh tubuh. 

Makanan olahan yang kaya gula akan meningkatkan kadar glukosa darah 

dengan cepat, insulin dalam jumlah besar yang dilepaskan sebagai respons 

dapat pengaruh pada terjadinya hipoglikemia (gula darah rendah) (Shreeve, 

2005). Konsumsi gula dalam jumlah banyak dapat menyebabkan kadar 

glukosa darah meningkat dengan cepat (Fox, 2010). Selain gula juga terdapat 

bahan pengawet dan pemanis buatan (siklamat) yang dapat menyebabkan 

gangguan kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebih dapat menyebabkan 

timbulnya kanker kandung kemih (Cahyadi, 2008). 

Kadar glukosa darah adalah istilah yang mengacu kepada tingkat 

glukosa di dalam darah. Konsentrasi gula darah, atau tingkat glukosa serum, 

diatur dengan ketat di dalam tubuh. Umumnya tingkat gula darah bertahan 

pada batas-batas yang sempit sepanjang hari (70-150 mg/dl). Kadar glukosa 

darah yang rendah (hipoglikemia) dicegah dengan pelepasan glukosa dari 

simpanan glikogen dalam hati yang besar (glikogenolisis) melalui sintesis 

glukosa dari laktat, gliserol dan asam amino dalam hati. Kadar glukosa darah 

yang tinggi (hiperglikemia) dicegah oleh perubahan glukosa menjadi glikogen 

dan perubahan glukosa menjadi tri asilgliserol (Marks, 2000). 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh minuman ringan 

kemasan gelas terhadap kadar gluko darah mencit. 
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B. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium 3 Biologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta untuk pemeliharaan hewan uji dan pemberian 

perlakuan. Untuk pengujian kadar glukosa darah mencit dilaksanakan di 

Laboratorium Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Waktu penelitian 

ini akan dilakukan selama lima bulan yaitu pada bulan Desember 2012 

sampai Mei 2013. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen 

dengan menggunakan Rancangan Penelitian Acak Lengkap (RAL) dengan 

pola satu faktor yaitu minuman ringan kemasan gelas. Penelitian ini dibagi 

dalam empat taraf perlakuan dan akan dilakukan lima kali ulangan. 

Menurut Ocktarini (2010), pemberian ekstrak herba anting-anting 

pada Mencit selama 14 hari menurunkan kadar glukosa GDS mencit. 

Berdasarkan penelitian tersebebut maka pemberian minum kemasan ale-ale  

pada mencit akan dilakukan selama 14 hariPenentuan dosis berdasarkan dosis 

manusia dengan berat badan manusia 70 kg dikonservasikan kepada mencit 

berat badan 20 g menggunakan tabel konversi Laurence-Bacarch (1964) 

dengan faktor konversi 0,0026 (Ngatidjan, 1991 dalam Ginanjar 2012). Dosis 

minuman kemasan dalam satu cup 200 ml yang dikonsumsi manusia maka 

konversi dosis minuman ale-ale yang diberikan pada mencit adalah 0,0026 x 

200 ml/ hari = 0,52ml/hari. . Menurut Ngatijan (1991) volume cairan yang 

dapat diberikan per oral mencit adalah 1ml/20g BB dan  takaran pemberian 

pada mencit tidak lebih dari setengah dari volume maksimal. Manusia 

mengkonsumsi minuman kemasan gelas ale-ale dalam 1 cup 200 ml, maka 

dosis tersebut jika dikonservasikan pada mencit identik dengan 0,5 ml/20 g 

BB mencit. Mencit diaklimasi dengan lingkungan kurang lebih selama 3 hari 

(Wismaji, 2012) di Laboratorium Biologi FKIP Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Mencit (Mus musculus) diberi pakan dan minum secara ad libitum. 

Penelitian ini menggunakan 20 ekor mencit. Penentuan besar sampel 

berdasarkan rumus WHO (1993) dalam Rischa (2010)  yaitu jumlah sampel 

minimal lima ekor tiap kelompok yang diambil secara acak. Hewan uji 

terbagi ke dalam empat kelompok dan masing-masing terdiri dari lima ekor 
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mencit. Plasebo Mencit diberi minum air sumur 0,5 ml/20 g BB mencit satu 

kali dalam sehari pada pagi  pukul 07.00-08.00 WIB selama 14 hari. 

Perlakuan 1 kelompok yang diberi minuman kemasan gelas merk Ale-ale per 

oral dengan dosis 0,5 ml/ 20 g BB mencit satu kali dalam sehari  pagi pukul 

07.00-08.00 WIB selama 14 hari. Perlakuan 2 kelompok yang diberi 

minuman kemasan gelas merk Ale-ale per oral dengan dosis 0,5 ml/ 20 g BB 

mencit dua kali dalam sehari pagi 07.00-08.00 dan siang 12.00-13.00 WIB 

selama 14 hari. Perlakuan 3 kelompok diberi minuman kemasan gelas merk 

Teh Gelas per oral dengan dosis 0,5 ml/ 20 g BB mencit tiga kali dalam 

sehari pagi 07.00-08.00, siang 12.00-13.00 dan sore 17.00-18.00 WIB selama 

14 hari. 

Uji kadar glukosa darah dengan menggunakan menggunakan metode 

GOD-PAP dengan dasar glukosa dioksidasi oleh oksigen dengan katalis 

enzim glukosa oxidase (GOD) akan membentuk asam glukonik dan hidrogen 

peroksida (H2O2). Hidrogen peroksida akan bereaksi dengan 4-

aminoantipyrin dan fenol dengan katalis peroksidase (POD) membentuk 

quinoneimine dan air. Quinoneimine ini merupakan indikator yang 

menunjukkan kadar glukosa dalam darah. 

Pemeriksaan kadar glukosa darah melalui pengambilan cuplikan darah 

dari vena dari ekor mencit dengan cara memotong ujung ekor, mengambil 

darah menggunakan mikro-hematokrit  sebanyak 2 ml  setelah itu 

dimasukkan ke eppendorf yang diberi EDTA 0,01 gram. Kemudian 

centrifuge dengan kecepatan 1500 rpm kurang lebih  selama sepuluh menit 

sehingga terbentuk serum darah. Mengambil serum sebanyak 10 micron (0,01 

ml) memasukkan kedalam vacutainer, kemudian menambahkan reagent 

warna glucosa 1000 micron/1ml. Menginkubasi selama 10 menit dengan 

temperatur 37
o
C. Baca pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 

546.f 405 

Data yang diperoleh dianalisis secara statistik menggunakan program 

Statistical Products and Service Solutions (SPSS) for Windows Release 17.0 

dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Several Independent Test 
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dengan tipe uji Kruskal-Wallis. Menggunakan uji Kruskal-wallis karena 

sebaran data yang diperoleh tidak homogen. Jika terdapat pengaruh perlakuan 

yang signifikan terhadap glukosa darah, maka dilanjutkan uji Duncan 

Multiple Range Test (DMRT) untuk mengetahui perlakuan yang paling 

berpengaruh terhadap kadar glukosa darah. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, rata-rata kadar glukosa 

darah mencit yang diberi perlakuan dengan pemberian minuman kemasan 

gelas (Ale-ale) dengan dosis 0,5 mg/20g BB selama 14 hari tersaji pada tabel 

1 dan gambar 1. 

Tabel 4.1. Rata-rata kadar glukosa darah mencit (Mus musculus) dengan pemberian  

minuman kemasan gelas (Ale-ale)  dengan dosis 0,5 ml/20g BB selama 14 hari. 

 

Keterangan : Tiap nilai menunjukkan rata-rata  ±  SD. Nilai pada kolom dan diikuti oleh 

huruf yang sama menunjukkan hasil tidak berbeda nyata berdasarkan uji 

Duncan dengan taraf α=5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok Dosis 
 Rata-rata kadar glukosa 

darah (mg/dl) 

Plasebo (0,5 ml/ 20 g BB 1x/hari) 38,55   ±  18,09
a 

Perlakuan 1 (0,5 ml/ 20 g BB 1x /hari) 42,34   ±  18,99
a 

Perlakuan 2 (0,5 ml/ 20 g BB  2x/hari) 45,28   ±  20,64
a 

Perlakuan 3 (0,5 ml/ 20 g BB 3x/hari) 125,12 ±  44,45
b 
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Gambar 1. Ganbar Rata-rata kadar glukosa darah mencit (Mus musculus) dengan 

pemberian minuman ringan kemasan gelas (Ale-ale) rasa jeruk dengan 

dosis 0,5 ml/20g BB selama 14 hari. 

 

Pemberian minuman kemasan gelas (Ale-ale) 0,5 mg/20g BB tertinggi 

pada kelompok perlakuan 3 (125,12 mg/dl) dan terendah pada kelompok 

plasebo (38,54 mg/dl). 

Untuk mengetahui apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal 

atau tidak, maka dilakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov
a 

dan Shapiro-

Wilk pada taraf signifikansi 5% untuk prasarat menentukan analisis 

parametrik atau non parametrik. Hasil uji normalitas tersaji pada tabel 2. 

Tabel 4. 2 Hasil analisa normalitas sebaran data kadar glukosa darah  mencit dengan 

pemberian minuman ringan (Ale-ale) rasa jeruk dengan dosis 0,5 ml/20g BB 

selama 14 hari. 

 
Perlakuan 

Kolmogorov-Smirnov
a 

Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig Statistic df Sig 

Hasil Plasebo 0,196 5 0,200
* 

0,911 5 0,474 

 Perlakuan 1 0,256 5 0,200
* 

0,900 5 0,411 

 Perlakuan 2 0,196 5 0,200
* 

0,925 5 0,562 

 Perlakuan 3 0,253 5 0,200
* 

0,812 5 0,101 

* This is a lower bound of the true significance. 

 

Dari hasil uji normalitas berdasarkan Kolmogorov-Smirnov
a 

dan 

Shapiro-Wilk bahwa semua data perlakuan menunjukan nilai signifikansi 

38,546000 42,34 45,276 

125,12 
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lebih dari 5% (p > 0,05) artinya bahwa data kadar glukosa darah berdistribusi 

normal. 

Untuk mengetahui apakah sebaran data tersebut homogen atau tidak, 

maka dilakukan uji homogenitas pada taraf signifikansi 5% untuk prasarat 

menentukan analisis parametrik atau non parametrik. Hasil uji homogenitas 

tersaji pada tabel 3. 

Tabel 3 Hasil analisa homogenitas sebaran data kadar glukosa darah  mencit dengan 

pemberian minuman ringan kemasan gelas (Ale-ale) rasa jeruk dengan dosis 

0,5 ml/20g BB selama 14 hari. 

   

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Hasil Based on Mean 6,054 3 16 ,006 

Based on Median 1,947 3 16 ,163 

Based on Median and with 

adjusted df 
1,947 3 9,891 ,187 

Based on trimmed mean 5,799 3 16 ,007 

 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

signifikansi kurang dari 5% (p <0,05) artinya bahwa data kadar glukosa darah 

tidak homogen. 

Berdasarkan sebaran data kadar glukosa darah berdistribusi tidak 

homogen, maka dilanjutkan dengan uji statistik non-parametrik menggunakan 

metode Several Independent Test tipe uji Kruskal-Wallis untuk mengetahui 

pengaruh pemberian minuman kemasan (ale-ale) terhadap kadar glukosa 

darah mencit  pada taraf signifikansi α= 0,05. Hasil uji Several Independent 

Test tipe uji Kruskal-Wallis tersaji pada tabel 4. 

Tabel 4. 4 Hasil analisis several independent test tipe Kruskal-Wallis terhadap kadar 

glukosa darah mencit denan pemberian minuman ringan kemasan gelas 

(ale-ale) dengan dosis 0,5 ml/20gBB selama 14 hari. 

Kruskal-Wallis 

Ranks 

 

  

 

    

 

 

 

 Perlakuan N Mean Rank 

Hasil Plasebo 5 6,90 

 Perlakuan 1 5 8,70 

 Perlakuan 2 5 8,40 

 Perlakuan 3 5 18,00 

 Total 20  
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Test Statistics
a,b 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan hasil uji kruskal wallis diperoleh nilai signifikan 0,012, 

oleh karena nilai signifikan (0,012<0,05) maka dari itu H0 ditolak, sehingga 

dapat disimpulkan pemberian minuman ringan kemasan gelas (Ale-ale) 

dengan dosis 0,5 ml/20g BB selama 14 hari berpengaruh terhadap kadar 

glukosa darah mencit. 

Untuk mengetahui kelompok mana yang menunjukkan hasil 

perlakuan yang paling berpengaruh terhadap kadar glukosa darah mencit, 

maka dilakukan uji lanjut Duncan dengan taraf signifikansi α=0.05 (tabel 5). 

 

Tabel 5. Hasil uji lanjut Duncan terhadap Kadar Glukosa Darah Mencit (Mus 

musculus) Swiss Webster dengan Pemberian Minuman Kemasan Gelas 

Merek Ale-ale rasa jeruk dosis 0,5 ml/ 20 g BB mencit. 

 

perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Placebo 5 38.5460  

perlakuan 1 5 42.3400  

perlakuan 2 5 45.2760  

perlakuan 3 5  125.1200 

Sig.  .722 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa plasebo, perlakuan 1, 

perlakuan 2 berada pada satu kolom yang sama. Hal tersebut menunjukkan 

 Hasil 

Chi-Square 10,988 

Df 3 

Asymp. Sig. 0,012 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 

Perlakuan 
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bahwa pemberian minuman kemasan gelas merek Ale-ale rasa jeruk dengan 

dosis 0,5 ml/g BB mencit tidak menunjukkan hasil yang bermakna diantara 

plasebo, perlakuan pertama dan kedua, sedangkan perlakuan 3 berada pada 

kolom yang berbeda yang menunjukkan perlakuan tersebut paling 

berpengaruh terhadap kadar glukosa darah mencit. Akan tetapi, kadar glukosa 

darah tersebut masih dalam batas normal. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, rata-rata kadar glukosa darah 

mencit yang diberi perlakuan dengan pemberian minuman kemasan gelas 

(Ale-ale) 0,5 mg/20g BB tertinggi yaitu tertinggi perlakuan 3 (125,12 mg/dl) 

dan terendah kelompok plasebo.Kadar glukosa yang tinggi  disebakan oleh 

kandungan gula dan kadar karbohidrat total yang terdapat pada minuman 

gelas Ale-ale tersebut. Menurut Nomura (1975) dalam Fitrianingsih dan Leni 

(2012), kadar glukosa normal pada mencit pada rentang 62,8-176 mg/dl. 

Berdasarkan penjelasan diatas, kadar glukosa darah mencit yang 

diberi perlakuan pemberian minuman kemasan gelas Ale-ale menunjukkan 

bahwa  perlakuan 3 lebih tinggi dibandingkan dengan plasebo, perlakuan 1 

dan perlakuan 2, tetapi semuanya masih dalam batas normal sehingga 

menunjukkan bahwa minuman kemasan gelas ini aman jika konsumsinya 

tidak berlebihan. Pemberian minuman ringan kemasan gelas masih dalam 

batas normal kemungkinan karena waktu penelitian yang dilakukan terlalu 

singkat, sehingga tidak diketahui efek samping jangka panjang dari konsumsi 

Ale-ale.  

Informasi nilai gizi yang terdapat pada kemasan Ale-ale menunjukkan 

bahwa setiap 200 ml terkandung gula 16 g. Batas konsumsi aman gula untuk 

manusia, menurut rekomendasi dari WHO, anak usia 1-3 tahun tidak 

disarankan mengonsumsi lebih dari 25 g gula tambahan setiap hari. 

Sementara anak usia 4-6 tahun tidak boleh mengonsumsi lebih dari 38 g gula 

tambahan per hari. Perkiraan aman menunjukkan bahwa manusia dapat 

mengonsumsi 70 g gula (pria) dan 50 g gula (wanita) (Putri, 2012). 

Selain gula, nilai gizi yang terdapat pada kemasan Ale-ale 

menunjukkan bahwa setiap 200 ml terkandung karbohidrat total 17 g. 
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Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45-65% total asupan energi. Pembatasan 

karbohidrat total tidak lebih dari 130 g/hari (Munif, 2012).  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa konsumsi 

minuman Ale-ale menyebabkan kenaikan pada kadar glukosa darah tetapi 

masih dalam batas normal apabila minuman tersebut tidak dikonsumsi secara 

berlebihan karena selain mengandung gula dan karbohidrat total, ale-ale juga 

mengandung pemanis buatan berupa natrium siklamat dan assesulfam-k. 

Natrium siklamat mempunyai intensitas kemanisan 30-80 kali gula 

sukrosa (Supradono, 2011). Menurut peraturan Menteri Kesehatan RI No. 

722/Menkes/Per/IX/88, kadar maksimum asam siklamat yang diperbolehkan 

dalam pangan dan minuman berkalori rendah dan untuk penderita diabetes 

mellitus adalah 3g/kg bahan pangan dan minuman. Dan menurut WHO, batas 

konsumsi harian siklamat yang aman (ADI) adalah 11 mg/kg berat badan. 

Pada komposisi bahan minuman gelas Ale-ale terdapat kandungan natrium 

siklamat 20mg/200ml. Jadi setiap kemasan minuman ini masih dalam batas 

aman apabila tidak dikonsumsi secara berlebihan. 

Assesulfam-k terbentuk dari asam asetoasetic derivatif dan dapat 

disintesis dengan kondensasi menggunakan fluorosulphonyl-isocyanate 

dengan tert-butyl acetoacetate atau dengan propin. Batas aman konsumsi 

Assesulfam-k adalah 15 mg/kg berat badan (Pinheiro, 2005). Pada komposisi 

bahan minuman gelas Ale-ale terdapat kandungan Assesulfam-k 

18mg/200ml. Jadi setiap kemasan minuman ini masih dalam batas aman 

apabila tidak dikonsumsi secara berlebihan. 

 

D. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan 

bahwa pemberian minuman ringan kemasan gelas (Ale-ale) dengan dosis 0,5 

ml/20g BB mencit selama 14 hari berpengaruh terhadap kadar glukosa darah 

mencit (Mus musculus), dan perlakuan yang paling berpengaruh yaitu 

perlakuan 3 dengan pemberian Ale-ale tiga kali sehari selama 14 hari 

dibandingkan dengan plasebo, perlakuan 1 dan perlakuan 2.  
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