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ABSTRAK 

Latar Belakang : Buah merah (Pandanus conoideus L) merupakan tanaman endemik yang 
berpotensi dalam menurunkan kadar gula darah. Senyawa yang diduga mampu menurunkan 
kadar gula darah adalah betakaroten, tokoferol, vitamin C. Mekanisme kerja betakaroten dan 
tokoferol adalah membuat tubuh memiliki sel-sel pembunuh alami lebih banyak serta sel-sel 
T-helper dan limfosit yang lebih aktif. Vitamin C diduga dapat mencegah kerusakan sel beta 
pankreas dengan mengurangi stres oksidatif yang terjadi. Sedangkan Metformin sendiri 
merupakan obat anti hiperglikemik oral golongan biguanid yang mampu menurunkan kadar 
gula darah. 

Tujuan Penelitian : Mengetahui perbandingan efek minyak buah merah (Pandanus 
conoideus L) dengan obat anti hiperglikemik oral terhadap penurunan kadar gula darah tikus. 

Metode Penelitian : Metode uji diabetes aloksan rancangan penelitian pre and post test 
group control design. Hewan uj yang digunakan adalah 24 ekor tikus putih jantan galur wistar 
dan dibagi dalam 4 kelompok perlakuan, yaitu kelompok I : kontrol negatif aquadest, 
kelompok II : kontrol positif (Metformin 50 mg/200 g BB), kelompok III (minyak buah 
merah 0,13 ml/200 g BB), kelompok IV (minyak buah merah 0,54 ml/200 g BB). 

Hasil penelitian : Berdasarkan hasil uji statistik ANOVA data penurunan kadar gula darah 
diperoleh nilai probalitas signifikan (p)=0,000 dengan demikian p<0,05 maka pada 4 
kelompok tersebut minimal terdapat 1 kelompok yang berbeda secara bermakna. Dilanjutkan 
uji LSD untuk mengetahui perbandingan tiap kelompok dan diperoleh hasil I:II=0,000, 
I:III=0,000, I:IV=0,000, II:III=0,063, II:IV=0,040, III:IV=0,822, dengan demikian p<0,05. 

Kesimpulan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak buah merah (Pandanus 
conoideus L) dosis 0,54 ml/200 g BB mempunyai persentase penurunan kadar gula darah 
sebesar 63%, kemudian dosis 0,13 ml/200 g BB sebesar 61% dan Metformin 50 mg/200 g 
BB sebesar 42%. Minyak buah merah dan Metformin mampu menurunkan kadar gula darah 
tikus tetapi minyak buah merah lebih efektif dalam menurunkan kadar gula darah. 

 

Kata kunci : Minyak buah merah (Pandanus conoideus L), Metformin, Gula darah 
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White Rat (Rattus norvegicus) Inducted by Aloksan                                                     
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ABSTRACT 

Background: Buah merah (Pandanus conoideus L) ia an endemic plant that has properties 
descreased levels of blood glucose. The compounds expected to be able to decrease the blood 
glucose are betakaroten, tokoferol, vitamin C. The mechanism how betakaroten and tokoferol 
work are to make the body to have natural killer cells much more and make T-helper and 
limfosit become more active. Metformin itself is oral anti hiperglikemik drug of biguanid 
group which is able to decrease the amount of blood glucose  

Objective of Research: To know the comparison between buah merah effect and oral anti 
hiperglikemik drug toward the decreasing of blood glucose of rat. 

Method of Research: Alloxan diabetic test method is a pre and post test group control 
design. Animal under investigation is 24 Wistar strain male white rat and divided into 4 
treatment groups, they are : Group I : Aquadest negative control, Group II : positive control 
(Metformin 50 mg/200 g BB), Group III : (buah merah oil 0,13 ml/ 200 g BB), Group IV : 
(buah merah oil 0,54 ml/200 g BB) 

Result of Research : based on ANOVA Statistic test result of decreasing of blood glucose, 
there that obtained the value of significant proability (p)=0,000 thus p<0,05, so in the 4 
groups there is at least 1 different group. Then continued by LSD test to know the 
comparison of each groups and the results are I:II=0,000, I:III=0,000, I:IV=0,000, 
II:III=0,063, II:IV=0,040, III:IV=0,822, so this p<0,05 

Conclusion: The results of the research show that buah merah oil (Pandanus conoideus L) 
with the dosage 0,54 ml/200 g BB have decreasing persentage of blood glucose 63%, then the 
dosage 0,13 ml/200 g BB have decreasing 61% and Metformin 50 mg/200 g BB have 
persentage 42%. Buah merah oil and Metformin are able to decrease blood glucose of rat, but 
buah merah is far more effective to decrease the blood glucose. 

 

Keywords : Buah merah oil (Pandanus conoideus L), Metformin, Blood glucose 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENDAHULUAN  

Tumbuh-tumbuhan mempunyai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, 
baik sebagai sumber pangan, papan, maupun obat-obatan. Pemanfaatan tumbuhan sebagai 
obat tradisional masih selalu digunakan masyarakat di Indonesia terutama di daerah pedesaan 
yang masih kaya dengan keanekaragaman tumbuhannya (I Wayan, 2004). Obat tradisional 
adalah bahan ramuan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, mineral, hewan, sediaan 
galeniknya atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan 
untuk pengobatan (Depkes RI, 2000). 

 Akhir-akhir ini di dunia, masyarakat Barat mulai memalingkan perhatiannya ke alam 
mengikuti jejak dunia Timur (back to nature), khususnya Asia yang sampai detik ini pun 
masih tetap memanfaatkan obat-obatan alam dalam upaya-upaya pelayanan kesehatan di 
samping obat-obatan farmasetik. Hal ini tidak lain karena kembali tumbuhnya kepercayaan 
masyarakat Barat bahwa obat-obat alamiah, termasuk obat-obat nabati, dapat memberikan 
peranannya dalam upaya pemeliharaan, peningkatan dan pemulihan kesehatan serta 
pengobatan penyakit (Hargono, 1996). Selain itu penggunaan obat tradisional terbukti relatif 
aman. Penggunaan secara benar jarang sekali menimbulkan efek samping (Handayani, 2001). 
Kecenderungan ini mendorong lebih banyak peneliti untuk melakukan penelitian bahan yang 
berasal dari alam (Widia, 2001). 

 Meningkatnya prevalensi penyakit degeneratif, salah satunya adalah penyakit diabetes 
melitus di Indonesia merupakan dampak langsung dari berkembangnya peningkatan 
kemakmuran. Peningkatan per kapita dan perubahan gaya hidup terutama di kota-kota besar, 
menyebabkan banyak orang yang menderita penyakit diabetes melitus (Suyono, 2007). 
Diabetes ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah dan perubahan progesif terhadap 
struktur histopatologi pankreas (Purnamasari, 2009). 

Diabetes melitus termasuk penyakit kronis, maka apabila diabaikan komplikasi penyakit 
diabetes melitus dapat menyerang seluruh anggota tubuh yang diakibatkan dari kadar gula 
darah yang tidak terkontrol. Diabetes melitus mempunyai banyak gejala diantaranya seperti 
rasa haus terus-menerus (polidipsi), sering berkemih (poliuria) terutama pada malam hari, 
pandangan kabur dan penurunan berat badan (WHO, 2000). 

 Berdasarkan pola pertambahan penduduk saat ini diperkirakan jumlah penderita 
diabetes melitus di dunia tahun 2010 sebanyak 306 juta jiwa, di negara-negara ASEAN 19,4 
juta pada tahun 2010 dan di Indonesia pada tahun 2000 berjumlah 8,4 juta jiwa yang 
diperkirakan pada tahun 2030 dapat mencapai 21,3 juta jiwa. Indonesia menempati urutan 
keempat dengan jumlah penderita diabetes terbesar di dunia setelah India, Cina dan Amerika 
Serikat (Departemen Kesehatan, 2001). Dari berbagai penelitian epidemiologis di Indonesia 
didapatkan angka kejangkitan penyakit diabetes melitus sebesar 1,5% - 2,3% pada penduduk 
usia lebih dari 15 tahun. Melihat pola pertambahan penduduk seperti ini, diperkirakan pada 
tahun 2020 penduduk berusia diatas 20 tahun dan dengan asumsi angka kejangkitan diabetes 
melitus sebesar 2% akan didapatkan 3,56 juta pasien diabetes melitus (Konsensus 
Pengelolaan Diabetes Melitus di Indonesia, 2006). 

 Diabetes melitus terjadi karena adanya kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau 
kedua-duanya (Purnamasari, 2009). Insulin sendiri dihasilkan oleh sel beta yang berada 
didalam pulau langerhans pankreas (Squires, 2003). Kerusakan sel-sel beta pankreas dapat 
menyebabkan keadaan hiperglikemia (Robertson et al, 2003). Hiperglikemia pada diabetes 
melitus terlibat dalam pembentukan radikal bebas. Radikal bebas sendiri merupakan molekul 
yang tidak stabil karena memiliki elektron yang tidak berpasangan dan mencari pasangan 



 

elektron dalam makromolekul biologi. Sebagian bebas radikal bebas diproduksi oleh 
mitokondria dan sebagian besar kerusakan akibat radikal bebas adalah pada membran 
mitokondria dan DNA mitokondria. Hiperglikemia menyebabkan autooksidasi glukosa, 
glikasi protein dan aktivasi jalur metabolisme poliol yang selanjutnya mempercepat 
pembentukan senyawa oksigen reaktif. Pembentukan senyawa oksigen reaktif tersebut dapat 
meningkatkan modifikasi lipid, DNA dan protein pada berbagai jaringan. Modifikasi 
molekular pada berbagai jaringan tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan antara 
antioksidan protektif (pertahanan antioksida) dan peningkatan produksi radikal bebas hal ini 
merupakan awal kerusakan oksidatif yang dikenal sebagai stres oksidatif (Purnomo, 2000). 

Untuk meredam kerusakan oksidatif tersebut diperlukan antioksidan. Antioksidan 
adalah senyawa-senyawa yang dapat meredam dampak negatif oksidan. Berdasarkan 
sumbernya, antioksidan ada 2, yaitu antioksidan endogen dan antioksidan eksogen. 
Antioksidan endogen berasal dari dalam tubuh sendiri, terdiri dari Super Oksida Dismutase 
(SOD), glutation peroksidase dan katalase. Antioksidan eksogen diperoleh dari luar melalui 
makanan yang kita makan untuk membantu tubuh melawan kelebihan radikal bebas dalam 
tubuh. Peningkatan suplai antioksidan yang cukup akan membantu pencegahan komplikasi 
klinis diabetes melitus (Bambang dan Eko, 2005). 

Buah merah mengandung betakaroten yang mampu mengendalikan radikal bebas. 
Suatu studi membuktikan bahwa mengonsumsi betakaroten 30-60 mg/hari selama 2 bulan 
akan membuat tubuh memiliki sel-sel pembunuh alami lebih banyak serta sel-sel T- helpers 
dan limfosit yang lebih aktif. Bertambahnya sel-sel pembunuh alami sangat penting untuk 
melawan sel-sel kanker dan radikal bebas yang sangat menganggu kesehatan (Budi dan 
Fendy, 2005). 

 Buah merah (Pandanus conoideus L) termasuk tanaman endemik. Secara umum 
habitat asal tanaman ini adalah hutan sekunder dengan kondisi tanah lembab. Tanaman ini 
ditemukan tumbuh liar di wilayah Papua dan Papua New Guinea. Tanaman ini oleh penduduk 
lokal (Papua) banyak digunakan sebagai obat untuk mencegah penyakit mata, cacingan, 
penyakit kulit, meningkatkan stamina, dan untuk acara adat (Budi dan Fendy, 2005). 

 Tanaman buah merah banyak mengandung zat-zat alami yang dapat meningkatkan 
sistem kekebalan tubuh dan proses metabolisme. Kandungan tersebut antara lain karotenoid, 
betakaroten, alfa tokoferol, asam oleat, asam linoleat, dekanoat, serta omega-3 dan omega-9 
yang berperan sebagai senyawa antiradikal bebas pengendali beragam penyakit, seperti 
kanker, diabetes, hipertensi, paru-paru, dan infeksi (Budi dan Fendy, 2005). 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elin Yulinah pada tahun 2005, Fakultas 
Farmasi ITB, Pengujian pada 30 mencit yang diberi 20 mg aloksan untuk mengontrol kadar 
gula darah hingga 20 -90 mg/dl. Kemudian diberikan ekstrak buah merah dengan dosis yang 
berbeda untuk setiap kelompok yaitu 0,04 ml, 0,14 ml dan 0,20 ml. Hasil terbaik dicapai oleh 
kelompok yang diberi dosis 0,04 ml. Kadar gula darahnya turun 15% setelah 1 hari 
perlakuan, 17%, setelah 7 hari.   Percobaan lain juga telah dilakukan oleh Febriyanti et al 
tahun 2008, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, tikus putih 
yang telah diinduksi Aloksan 140 mg/kgBB/IP diberikan ekstrak buah merah dosis 0,13 ml 
dan 0,54 ml mengalami penurunan kadar gula darah yang signifikan. Untuk dosis 2,16 ml 
tikus mengalami kematian yang ditandai dengan gambaran mikroskopis dimana tikus 
mengalami penyempitan sinusoid, hepatosit irradier dan inti sel terlihat lisis yang disebabkan 
oleh nekrosis serta gambaran histopatologi didapatkan penyempitan tubulus. Sedangkan 
untuk tikus yang diinduksi Aloksan saja dosis 140 mg/kgBB/IP mengalami kematian akibat 



 

kenaikan gula darah yang drastis. Dapat disimpulkan bahwa pemakaian buah merah berefek 
baik dengan dosis 0,54 ml dan dosis 0,13 ml. 

 Penelitian lain juga membuktikan bahwa buah merah memiliki efek anti-inflamasi. 
Penelitian ini dilakukan oleh Adyuta pada tahun 2007 dimana tikus diberikan buah merah 
dosis 1 (0,001 ml/g BB), dosis 2 (0,003 ml/g BB), dosis 3 (0,005 ml/g BB). Efek anti-
inflamasi diamati dengan mengukur nilai ambang nyeri tikus, yaitu dengan melakukan 
pengukuran besar tekanan penjepitan (mmHg) yang menimbulkan respon nyeri pada telapak 
kaki tikus dengan menggunakan analgesimeter. Hasil penelitian menunjukkan penurunan 
respon nyeri yang diinduksi inflamasi. Efek ini diduga karena buah merah mengandung 
bahan aktif omega-3. 

 Namun tidak bisa dipungkiri obat kimia pun masih diminati oleh masyarakat 
mengingat tidak semua orang percaya pada obat tradisional. Salah satu obat anti 
hiperglikemik oral adalah golongan biguanid yang banyak dipakai adalah metformin. 
Metformin menurunkan glukosa darah melalui pengaruhnya terhadap kerja insulin pada 
tingkat seluler, distal reseptor insulin dan menurunkan produksi glukosa hati (Soegondo, 
2009).   

 Berdasarkan  uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk 
mengetahui perbandingan efek pemberian minyak buah merah dengan obat anti 
hiperglikemik oral terhadap penurunan kadar gula darah pada tikus jantan putih galur wistar 
yang diinduksi Aloksan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan desain penelitian eksperimental laboratorik dengan metode Pretest-
Postest with control Group. Hewan uji yang digunakan yaitu tikus (Rattus norvegicus) putih 
jantan galur wistar, berumur 2-3 bulan dan berat badan 150-200 gram. Penentuan besar 
sampel setiap kelompok ditentukan berdasarkan rumus perhitungan Federer yang diperoleh 
hasil minimal 6 ekor tikus perkelompok (4 kelompok) sehingga jumlah keseluruhan sampel 
yang akan digunakan sebanyak 24 ekor tikus putih jantan galur wistar. Dalam penelitian 4 
kelompok tersebut diberikan perlakuan yaitu kelompok kontrol negatif (aquadest), kelompok 
kontrol positif (Metformin 50 mg/200 g BB), kelompok dosis I (0,13 ml/200 g BB) minyak 
buah merah dan kelompok dosis II minyak buah merah (0,54 ml/200 g BB). 

Cara Kerja :  

Langkah I : Pembuatan ekstrak buah merah, yaitu : Buah merah yang sudah matang dibelah 
bagian tengahnya  selanjutnya dipotong kecil lalu dicuci dengan air bersih. Kemudian buah 
merah dikukus atau rebus di atas api sedang sekitar 1-2 jam. Setelah matang buah merah 
didinginkan lalu ditambah air sedikit, diperas hingga daging buah merah terpisah dengan 
bijinya, setelah itu disaring. Kemudian dimasak lagi daging buah merah hingga muncul 
minyak berwarna kehitaman, lalu diangkat setelah itu didiamk selama satu hari sampai 
terbentuk tiga lapisan bawah, tengah dan atas. Lapisan atas dipisahkan ke dalam wadah lalu 
didiamkan selama tiga jam hingga minyak ampas dan air terpisah. Jika sudah terpisah maka 
siap diuji coba. Langkah II : Subjek penelitian dibagi secara acak dalam 4 kelompok, 
masing-masing kelompok terdiri atas 6 ekor tikus yang terdiri dari : Kelompok kontrol 
negatif (-), kelompok kontrol positif (+), kelompok I sebagai kelompok perlakuan dosis I 



 

(0,13 ml/200 g BB tikus) dan kelompok II sebagai kelompok perlakuan dosis II (0,54 ml/200 
g BB tikus). 

Langkah III : Pertama – tama semua tikus diadaptasikan pada lingkungan laboratorium. 
Kemudian masing-masing tikus diambil darahnya dan dihitung kadar glukosa I (GD I). 
Semua kelompok diinduksi aloksan melalui intraperitoneal dan  diberi pakan pelet 20g/hari. 
Tikus dipuasakan selama 16 jam sebelum pengukuran kadar glukosa II (GD II).  Kelompok 
kontrol negatif (-) diberi aquadest, kelompok kontrol positif (+) diberi metformin peroral 
dosis 50mg/kg BB. Kelompok I dan II diberi ekstrak buah merah dosis I dan II peroral 
selama 7 hari berturut-turut. Tikus dipuasakan selama 16 jam setelah perlakuan selama 7 hari, 
semua subjek penelitian diambil darahnya untuk diukur kadar glukosa III (GD III). 

Cara Pengambilan Darah : Darah diambil dari pembuluh darah pada ekor tikus. Ekor 
dilukai dengan sayatan miring. Pipa kapiler yang telah dilapisi heparin ditusukkan pada ekor 
tikus putih yang telah dilukai. Sebelum ekor dilukai, ekor dilap dengan air hangat sehingga 
diharapkan pembuluh darah dilatasi.Darah yang keluar lewat pipa kapiler ditampung dalam 
sample cup untuk menghindari terjadinya hemolisis. 

Cara Pembacaan Kadar Glukosa Darah : Darah dipipet 2 ml lalu dimasukkan ke dalam 
tabung reaksi. Sample disentrifuge selama 5 menit dengan kecepatan 1500 rpm. Serum 
dipipet sebanyak 10 micron (0,01ml) lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Reagent warna 
glukosa dipipet sebanyak 1000 micron/ 1 ml. Diinkubasi  10 menit dengan temperatur 37 
derajat celcius. Lalu dibaca pada fotometer dengan panjang gelombang 546.f 405. 

 

HASIL PENELITIAN  

Hasil kenaikan kadar gula darah tikus yang diinduksi Aloksan 

Kadar Glukosa Darah Tiap Kelompok (mg/dl) 

 
Kelompok  

Kadar glukosa awal 
(hari ke-1) 

Kadar glukosa post 
aloksan (hari ke-3) 

Kadar glukosa 
akhir (hari ke 10) 

 
 
Kelompok Kontrol 
Negatif 
(Aquadest) 

95 278 325 
110 400 600 
100 300 350 
90 215 300 
75 283 545 
84 212 450 

 
 
Kelompok Kontrol 
Positif 
(Metformin) 

74 250 200 
50 212 200 
84 250 200 
100 310 250 
73 450 400 
90 375 250 

 
 
Kelompok Dosis I 
(0,13 ml/200g BB) 

 
65 

265 153 

50 250 165 
84 370 170 



 

72 410 185 
78 285 150 
81 325 175 

 
 
Kelompok Dosis II 
(0,54 ml/200g BB) 

106 350 170 
72 280 150 
79 450 165 
93 320 145 
65 383 163 
53 200 147 

Keterangan : Kelompok kontrol negatif, diberikan aquadest yang diberikan secara 
peroral.Kelompok kontrol positif, diberikan Metformin dosis 50mg/kg BB secara 
peroral.Kelompok dosis I diberikan minyak buah merah dosis 0,13 ml/200g BB secara 
peroral. Kelompok dosis II diberikan minyak buah merah dosis 0,54 ml/200g BB secara 
peroral 

Hasil rerata kadar gula darah tikus hari pertama  

Uji ANOVA Kelompok Kadar Glukosa Awal (mg/dl) 

 

Kelompok  

 

N 

Mean Kadar Glukosa Awal (hari 

ke-1) 

 

Sig  

Kontrol negatif 6 92.33 ± 12.27  

 

0.167 

Kontrol positif 6 78.50 ± 17.24 

Dosis I 6 71.67 ± 12.59 

Dosis II 6 78.00 ± 19.18 

Pada kadar glukosa awal didapatkan nilai P= 0.167, oleh karena nilai p>0.05, maka tidak 
berbeda secara bermakna. 

Hasil rerata kadar gula tikus post aloksan 

Uji ANOVA Kelompok Kadar Glukosa Post Aloksan (mg/dl) 

 

kelompok 

 

N 

Mean kadar glukosa post aloksan 

(hari ke-3) 

 

Sig  

Kontrol negatif 6 281.33 ± 68.77  

 

0.734 

Kontrol positif 6 307.83 ± 90.11 

Dosis I 6 317.50 ± 62.82  

Dosis II 6 330.50 ± 86.14 

Pada kadar glukosa post aloksan didapatkan nilai P= 0.734, oleh karena nilai p>0.05, maka 
tidak berbeda secara bermakna. 

 

 

 



 

Uji ANOVA Kelompok Kadar Glukosa Akhir (mg/dl) 

 

Kelompok  

 

N 

Mean kadar glukosa akhir (hari 

ke-10) 

 

Sig  

Kontrol negatif 6 428.33 ± 123.96  

 

0.000 
Kontrol positif 6 250.00 ± 77.46 

Dosis I 6 166.33 ± 13.29 

Dosis II 6 156.67 ± 10.59 

Pada kadar glukosa akhir didapatkan nilai P= 0.000, oleh karena nilai p<0.05, maka dapat 
disimpulkan adanya perbedaan minimal dalam satu kelompok yang memiliki kadar glukosa 
darah yang berbeda 
 
Hasil anaslisis statistik 

a. Uji distribusi normal  

          Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui suatu populasi apakah data terdistribusi 
normal atau tidak (Priyanto, 2009). Angka P>0,05 menunujukkan bahwa data terdistribusi 
normal. Uji distribusi data dilakukan dengan menggunakan Uji Shapiro-Wilk. Uji Shapiro-
wilk digunakan untuk mengetahui distribusi data keempat kelompok tersebut. Hasil analisis 
Shapiro-Wilk hitung = 0,700. Nilai P tersebut adalah P>0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 
distribusi data yang ada normal. 

b. Uji Homogenitas Data  

         Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian populasi homogen atau tidak. 
Nilai signifikasi lebih dari P > 0,05 menunjukkan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok 
data adalah homogen (Priyanto, 2009). Untuk menguji homogenitas data digunakan Levene 
test. Hasil analisis menunjukkan Levene test hitung = 0,661. Nilai P tersebut adalah P > 0,05 
maka dapat disimpulkan bahwa varian data yang ada homogen 

c. Uji LSD 
                      Hasil Uji Statistik LSD 

Kelompok  P  Keterangan 

I - II 0.000 Berbeda signifikan  

I - III 0.000 Berbeda signifikan 

I - IV 0.000 Berbeda signifikan 

 II - III 0.063 Tidak berbeda 

 II - IV 0.040 Berbeda signifikan 

     III - IV 0.822 Tidak berbeda 

Keterangan :  

I   = Kelompok kontrol negatif (KKN) 

II  = Kelompok kontrol positif (KKP) 



 

III = Kelompok dosis I (0,13 ml/200 g BB) 

IV = Kelompok dosis II (0,54 ml/200 g BB) 

Persentase Penurunan Kadar Glukosa Darah Uji Antidiabetes (mg/dl) 

 Kadar 
glukosa 
awal 
(hari 
ke-1) 

Kadar 
glukosa 
post 
aloksan 
(hari 
ke-3) 

Kadar 
glukosa 
akhir 
(hari ke-
10) 

 
Persent
ase 
penurun
an  
 

 
 

Kelompok 
Kontrol Positif 
(Metformin) 

74 250 200 53,3 

50 212 200 53,3 

84 250 200 53,3 
100 310 250 41,6 
73 450 400 6,6 
90 375 250 41,6 

42 % 
 

 
 

Kelompok 
Dosis I 0,13 ml 
/ 200 g BB 

65 265 153 64,2 

50 250 165 61,4 

84 370 170 60,3 

72 410 185 56,8 

78 285 150 64,9 
81 325 175 59,1 

61 % 
 
 

 
 

Kelompok 
Dosis II 0,54 ml 

/ 200 g BB 

106 350 170 60,3 

72 280 150 64,9 

79 450 165 61,4 

93 320 145 66,1 
65 383 163 61,9 

53 200 147 65,6 

                 
63 % 

 
 
 
 



 

PEMBAHASAN 
 
1. Penelitian ini menggunakan tikus putih jantan galur wistar sebanyak 24 ekor yang dibagi 
dalam empat kelompok. Setiap kelompok terdapat enam ekor tikus, masing-masing kelompok 
diberi perlakuan yang berbeda untuk dapat dilihat pengaruhnya terhadap kadar glukosa darah 
tikus putih. 

Kelompok I merupakan kelompok kontrol negatif, dimana tikus putih hanya disuntik 
dengan aloksan dosis 120 ml/ ekor tanpa diberi minyak buah merah (Pandanus conoideus L) 
ataupun Metformin. Pada kelompok ini hanya diberikan aquadest sebagai kontrol negatifnya. 

Kelompok II merupakan kelompok kontrol positif, dimana tikus putih di suntik 
dengan aloksan setelah tiga hari diambil darahnya, kemudian diberikan Metformin dosis 50 
mg/ 200 g BB tikus / peroral. Metformin sendiri merupakan antidiabetik oral golongan 
biguanid. Kelompok ini bertujuan untuk dapat melihat bagaimana pengaruh Metformin dalam 
menurunkan kadar glukosa tikus dibandingkan dengan pemberian minyak buah merah. 

Kelompok III merupakan kelompok dosis I, dimana tikus putih disuntik aloksan 
setelah tiga hari diambil darahnya kemudian diberikan minyak buah merah dosis I yaitu 0,13 
ml/ 200 g BB tikus/ peroral. 

Kelompok IV merupakan kelompok dosis II, dimana tikus putih disuntik aloksan 
setelah tiga hari diambil darahnya kemudian diberikan minyak buah merah dosis II yaitu 0,54 
ml/200 g BB tikus/ peroral. 

Penelitian ini dilakukan selama 10 hari, dengan mengukur kadar glukosa darah 
sebanyak tiga kali, yaitu pada hari pertama, hari ketiga setelah sebelumnya telah diberikan 
aloksan dan hari kesepuluh sebagai kadar glukosa darah akhir setelah tujuh hari perlakuan. 
Pada hasil uji statistik didapatkan data yang diuji terdistribusi normal. Uji statistik ini 
menggunakan uji distribusi normal. Kemudian untuk uji homogenitas data juga didapatkan 
varian hasil data yang homogen adanya.  

Pengukuran kadar glukosa awal, dilakukan pada hari pertama. Hal ini dilakukan untuk 
menyingkirkan kelainan-kelainan atau penyakit yang dapat mempengaruhi kadar glukosa 
darah dan juga sebagai kadar glukosa tanpa perlakuan. 

Hasil uji ANOVA terhadap kadar glukosa awal menunjukkan tidak adanya perbedaan 
yang bermakna pada semua kelompok, sehingga dapat diketahui bahwa terdapat keseragaman 
kadar glukosa darah tikus putih keempat kelompok tersebut. 
Pengukuran kadar glukosa post aloksan dilakukan pada hari ke-3. Hal ini dilakukan agar 
dapat mengetahui kadar glukosa darah tikus setelah diinduksi aloksan pada hari pertama. 
Kadar glukosa darah yang meningkat disebabkan karena adanya degenerasi sel beta pada 
kelenjar pankreas yang menyebabkan produksi insulin terganggu sehingga terjadi defisiensi 
insulin. Penurunan hormon insulin menyebabkan seluruh glukosa yang dikonsumsi tubuh 
tidak dapat diproses secara sempurna, akibatnya kadar glukosa dalam tubuh meningkat 
(Greenspan, 1998). Pemberian aloksan menyebabkan kondisi hiperglikemia pada tikus. 
Aloksan bereaksi dengan merusak substansi esensial didalam sel beta pankreas sehingga 
granula-granula pembawa insulin berkurang (Yuriska, 2009). 

Pengukuran kadar glukosa akhir dilakukan pada hari ke-10, kecuali kelompok kontrol 
positif. Kelompok kontrol positif diukur kadar glukosa darah 2,5 jam setelah pemberian 
perlakuan. Hal ini karena t max Metformin adalah 2,5 jam (Pharmmethored, 2005).  
2.Berdasarkan perhitungan statistik ANOVA dan post hock pada keempat kelompok 
perlakuan ternyata didapatkan hasil kelompok kontrol negatif tidak memberikan efek. Hal ini 
disebabkan karena aquadest tidak memiliki efek dalam menurunkan kadar glukosa darah. 
Untuk persentase penurunan kadar gula darah mengacu pada hasil mean kadar glukosa hari 
ke-10 kelompok kontrol negatif dikarenakan kadar glukosa darah kelompok kontrol negatif 
hari ke-10 mengalami kenaikan kadar gula darah yang stabil. Hal ini disebabkan karena 



 

kelompok kontrol negatif hanya diberikan aquadest setelah diinduksi oleh aloksan. Aquadest 
tidak mempunyai efek dalam menurunkan kadar gula darah. 
Penurunan kadar glukosa darah yang signifikan terjadi pada kelompok dosis II yaitu dosis 
0,54 ml/ 200 g BB yakni presentasenya sebesar 63%, diikuti oleh kelompok dosis II yaitu 
dosis 0,13 ml/ 200 g BB yakni presentasenya sebesar 61% dan terakhir terjadi pada kelompok 
kontrol positif Metformin dosis 50 mg/200 g BB yakni presentasenya sebesar 42%. 
Untuk hasil pengukuran kadar glukosa darah  tikus pada keempat kelompok bervariasi 
dikarenakan berbedanya perlakuan untuk tiap-tiap kelompok. Hasil tersebut bisa dilihat pada 
tabel uji ANOVA.  

Pada hari pertama untuk kelompok I, kelompok kontrol negatif sebelum perlakuan 
dihitung kadar glukosa dan didapatkan rata-rata 92.33 ± 12.27 mg/dl, lalu meningkat menjadi 
281.33 ± 68.77 mg/dl pada hari ketiga setelah sebelumnya disuntikkan aloksan hari pertama. 
Tikus mulai menunjukkan gejala klinis diabetes melitus seperti poliura, polidipsia dan 
polifagia. Lalu meningkat kembali menjadi 428.33 ± 123.96 mg/dl. pada hari ke-10 oleh 
karena aquadest yang diberikan tidak dapat menurunkan kadar glukosa darah yang tinggi 
akibat pemberian aloksan.  

Untuk kelompok II, kelompok kontrol positif sebelum perlakuan hari pertama 
didapatkan kadar glukosa rata-rata 78.50 ± 17.24 mg/dl, pada hari ke-3 setelah disuntikkan 
aloksan kadar glukosa menjadi 307.83 ± 90.11 mg/dl, kemudian hari ke-10 menjadi 250.00 ± 
77.46 mg/dl. Hal ini disebabkan karena efek farmakodinamik golongan Metformin yang 
dapat menurunkan kadar glukosa darah dengan cara mempengaruhi kerja insulin sehingga 
transport glukosa kembali normal. 

Untuk kelompok III, kelompok pemberian minyak buah merah dosis I yaitu 0,13 
ml/200 g BB tikus/ peroral didapatkan rata-rata kadar glukosa darah pada hari pertama 
pengambilan yaitu sebesar 71.67 ± 12.59 mg/dl, lalu pada hari ke-3 setelah hari pertama 
diinduksikan aloksan menjadi 317.50 ± 62.82 mg/dl dan menurun pada hari ke-10 menjadi 
166.33 ± 13.29 mg/dl.  

Kelompok terakhir, kelompok IV yaitu kelompok pemberian minyak buah merah 
dosis II yaitu 0,54 ml/200 g BB tikus/ peroral didapatkan rata-rata kadar glukosa darah hari 
pertama sebesar 78.00 ± 19.18 mg/dl, kemudian meningkat menjadi 330.50 ± 86.14 mg/dl 
setelah tiga hari sebelumnya telah diinduksikan aloksan. Pada hari ke-10 kadar glukosa 
mengalami penurunan menjadi 156.67 ± 10.59 mg/dl. Untuk kelompok III dan IV mengalami 
penurunan kadar glukosa darah disebabkan karena minyak buah merah mengandung 
betakaroten yang mampu mengendalikan radikal bebas. Perbedaan penurunan kadar glukosa 
darah antara dosis I dan II disebabkan karena banyak sedikitnya kandungan yang terdapat 
dalam setiap minyak buah merah dalam efektifitas untuk menurunkan kadar glukosanya. 
3.Secara rinci mekanisme penurunan kadar glukosa oleh minyak buah merah (Pandanus 
conoideus L) karena kandungan buah merah yang mengandung senyawa betakaroten, 
tokoferol, askorbat yang merupakan antioksidan yang mampu memperbaiki kerja pankreas 
sehingga sekresi insulin oleh sel beta pulau Langerhans dapat meningkat (Budi, 2005). 
4.Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan adanya perlakuan pemberian minyak buah 
merah (Pandanus conoideus L) berhasil menurunkan kadar glukosa darah tikus putih jantan 
galur wistar. Minyak buah merah juga pada penelitian ini lebh berefek dengan persentase 
penurunan kadar gula darah lebih besar dibandingkan dengan persentase penurunan kadar 
gula darah menggunakan Metformin. Hal ini disebakan karena cara kerja Metformin yang 
tidak spesifik dalam mengobati kerusakan sel β pankreas yang diakibatkan oleh aloksan. 
Metformin bekerja pada tingkat seluler reseptor insulin sehingga tidak tepat sasaran dalam 
mengobati kerusakan sel β pankreas. Dengan demikian hipotesis yang ada pada penelitian ini 
terbukti kebenarannya. 
 



 

KESIMPULAN  

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang telah dilakukan uji statistik sebagai 
berikut :  

Minyak buah merah (Pandanus conoideus L) mempunyai kemampuan dalam 
menurunkan kadar glukosa darah tikus jantan putih galur Wistar yang diinduksi aloksan. 
Pada penelitian ini didapatkan perlakua yang paling optimal menurunkan kadar glukosa darah 
adalah minyak buah merah (Pandanus conoideus L) dosis II yaitu 0,54 ml / 200 g BB tikus 
dengan presentase sebesar 63% lalu diikuti dosis I yaitu 0,13 ml/ 200 g BB tikus dengan 
presentase sebesar 61% dan Metformin 50 mg / 200 g BB tikus dengan presentase sebesar 
42%. Pada penelitian efektifitas penurunan kadar glukosa darah lebih efektif dengan 
menggunakan minyak buah merah dosis 0,54 ml/200 g BB dan dosis 0,13 ml /200 g BB 
dibandingkan dengan Metformin dosis 50 mg/200 g BB 

SARAN  

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efektifitas penurunan kadar gula darah 
minyak buah merah (Pandanus conoideus L) dengan obat anti hiperglikemik oral yang 
lain.Perlu dilakukan juga penelitian lebih lanjut tentang efek penurunan kadar gula darah oleh 
minyak buah merah (Pandanus conoideus L) dengan penginduksi diabetes selain aloksan. 
Serta perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan dosis minyak buah merah yang lebih 
besar agar dapat mengetahui efek penurunannya terhadap kadar gula darah. 
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