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PENGARUH MINUMAN BERKARBONASI TERHADAP KADAR 

GLUKOSA DARAH MENCIT (Mus musculus) 

 

Erlianawati (*), Hariyatmi (**) Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

 

ABSTRAK 

 

Kebiasaan masyarakat yang hidup di kota dan di desa menyukai hal yang berbau instan, 

termasuk dalam memilih minuman berkarbonasi, salah satunya adalah minuman berkarbonasi 

merk Big Cola Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh minuman berkarbonasi 

terhadap kadar glukosa darah mencit. Penelitian Eksperimen ini menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap yang menggunakan sampel 20 ekor  mencit jantan umur 3-4 bulan, BB rata-rata 29 g 

yang terbagi kedalam 4 kelompok yaitu kelompok Placebo merupakan kelompok kontrol dengan 

pemberian air sumur 0,6 ml/29 g BB satu kali dalam satu hari selama 14 hari, P1 merupakan 

kelompok dengan pemberian minuman berkarbonasi merk Big Cola rasa stroberi dengan dosis 0,6 

ml/29 g BB satu kali dalam sehari selama 14 hari, P2 merupakan kelompok dengan pemberian 

minuman berkarbonasi merk Big Cola rasa stroberi dengan dosis 0,6 ml/29 g BB dua kali sehari 

selama 14 hari, P3 merupakan kelompok perlakuan dengan pemberian minuman berkarbonasi 

merk Big Cola rasa stroberi dengan dosis 0,6 ml/29 g BB tiga kali sehari selama 14 hari. Hasil 

analisis one way anova (p<0,05) menunjukkan bahwa selisih rata-rata kadar glukosa darah 

mencit tertinggi setelah 14 hari perlakuan adalah kelompok P3 (29,28 mg/dl), sedangkan selisih 

rata-rata yang terendah ada pada kelompok P1 (14,46 mg/dl),  dengan demikian pemberian 

minuman berkarbonasi Big Cola dengan dosis 0,6 ml/29 g BB selama 14 hari tidak berpengaruh 

terhadap kadar glukosa darah mencit (Mus musculus) galur swiss webster. 

       

kata kunci: glukosa, minuman berkarbonasi big cola rasa stroberi. 

(*) :Mahasiswa 

(**) :Dosen Pembimbing 

 

A. PENDAHULUAN 

 Di zaman modern sekarang ini dengan perkembangan industri 

makanan dan minuman telah terjadi peningkatan produksi minuman bersoda  

yang beredar di masyarakat. Kebiasaaan masyarakat Indonesia yang hidup 

dikota maupun didesa lebih suka sesuatu yang berbau instan, contohnya 

dalam memilih minuman. Menurut masyarakat minuman bersoda rasanya 

enak, murah dan bisa membangkitkan stamina.  

Minuman  berkarbonasi  merupakan  minuman  yang memasukkan  

gas-gas CO2 (karbondioksida) ke dalam minuman  sehingga  memiliki 
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penampakan bergelembung-gelembung yang memberi kesan segar (Rara, 

2008). Karbondioksida yang dilarutkan ke dalam air, menyebabkan air 

menjadi berbusa. Air berkarbonasi yang juga dikenal sebagai air soda, 

merupakan komponen utama dalam pembuatan minuman ringan. Proses 

melarutkan gas CO2 disebut karbonasi, yang dapat membentuk asam karbonat 

(memiliki rumus kimia (H2CO3) (Zentimer, 2007). 

Kadar glukosa darah adalah kosentrasi gula darah, atau tingkat 

glukosa serum, diatur dengan ketat didalam tubuh. Umumnya tingkat gula 

darah bertahan pada batas-batas tertentu sepanjang hari (70-150 mg/dl). 

Tingkat gula darah dapat meningkat setelah makan dan akan menurun ketika 

berpuasa. Saat kadar glukosa dalam darah rendah (hipoglikemia) maka dapat 

dicegah dengan pelepasan glukosa dari simpanan glikogen dalam hati yang 

besar (glikogenolisis) melalui sintesis glukosa dari laktat, gliserol dan asam 

amino dalam hati, sedangkan apabila keadaan kadar glukosa darah tinggi 

(hiperglikemia) dicegah oleh perubahan glukosa menjadi triasilgliserol 

(Marks, 2003). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dilakukan 

penelitian dengan minuman berkarbonasi dengan merk Big Cola rasa stroberi 

dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh minuman berkarbonasi terhadap 

kadar glukosa darah mencit (Mus musculus). Pada penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi tentang kadar glukosa darah mencit setelah 

pemberian minuman berkarbonasi. 

 

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 yaitu pada bulan Oktober 2013-April 2014. Penelitian 

yang akan dilakukan merupakan studi eksperimen dengan menggunakan 

rancangan acak lengkap (RAL) dengan pola satu faktor yaitu minuman 
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berkarbonasi. Penelitihan ini dibagi dalam empat taraf perlakuan dan akan 

dilakukan lima kali ulangan. 

Tabel 2. Rancangan Penelitian 

No Perlakuan Ulangan Ke- 

1 2 3 4 5 

1 P0 P0.1 P0.2 P0.3 P0.4 P0.5 

2 P1 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 

3 P2 P2.1 T2.2 P2.3 P2.4 P2.5 

4 P3 P3.1 T3.2 P3.3 P3.4 P3.5 

 

Keterangan:  

P0 : Kelompok placebo dengan pemberian air sumur  0,6 ml/ 29 g BB satu kali pada pagi hari  

     pukul 07.00-08.00 selama 14 hari.  

P1 : Kelompok yang diberi minuman berkarbonasi merk Big cola rasa stroberi dengan dosis 

0,6 ml/ 29 g  BB satu kali dalam sehari pada pagi hari pukul 07.00-08.00 WIB selama 14    

hari.  

P2 : Kelompok yang diberi minuman berkarbonasi merk Big cola rasa stroberi dengan dosis 

0,6  ml/ 29 g BB dua kali dalam sehari pada pagi hari pukul 07.00-08.00 dan siang pukul 

12.00-13.00 WIB selama 14 hari.  

P3 : Kelompok perlakuan yang diberi minuman berkarbonasi merk Big cola rasa stroberi  

dengan dosis 0,6 ml/ 29 g BB tiga kali dalam sehari pada pagi pukul 07.00- 08.00, siang     

pukul 12.00-13.00  dan sore pukul 17.00- 18.00 WIB selama 14 hari. 

 

Menurut Pridayanti (2013), pemberian minuman ringan kemasan 

gelas (Ale-ale) selama 14 hari untuk menaikkan kadar glukosa darah mencit. 

Berdasarkan penelitihan tersebut maka pemberian minuman berkarbonasi Big 

Cola pada mencit akan dilakukan selama 14 hari. Penentuan dosis 

berdasarkan dosis manusia dengan berat badan 70 kg dikonverasikan kepada 

mencit berat badan 29 g menggunakan tabel konversi Laurence-Bacarch 

(1964) dengan faktor konversi 0,0026 (Ngatidjan, 1991 dalam Ginanjar 

2012). Dosis minuman berkarbonasi dalam satu botol 535 ml yang 

dikonsumsi manusia maka konversi dosis minuman Big Cola yang diberikan 

kepada mencit setiap perlakuan adalah rata-rata berat badan mencit dibagi 

dosis berat badan manusia dikali faktor konversi, kemudian hasilnya 

dikalikan dengan dosis minuman Big Cola yaitu 29 g/ 70 kg x 0,0026 x 535 

ml/hari = 0,6 ml/hari. Menurut Ngatijan (1991) volume cairan yang dapat 

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

mencit tidak lebih dari setengah dari volume maksimal. Manusia 
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mengkonsumsi minuman berkarbonasi merek Big Cola dalam 1 botol 535 ml, 

maka dosis tersebut jika dikonversikan pada mencit sama dengan 0,6 ml/20 g 

BB. Penelitian ini menggunakan 20 ekor mencit jantan galur swiss webster 

umur 3-4 bulan. Penentuan besar sampel berdasarkan rumus (WHO, 1993 

dalam Risca, 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 mencit. Mencit diaklimasi dengan 

lingkungan kurang lebih selama 1 minggu (Anindita, 2012) di Laboratorium 

Biologi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mencit (Mus musculus) 

diberi pakan dan minum secara ad libitum.  

Data yang diperoleh dianalis secara statistik menggunakan program 

Statistical Products and Service Solutions (SPSS) for Windows Release 22.0 

dengan menggunakan uji One Way Anova pada tingkat kepercayaan 95 % 

dengan taraf α = 0,05. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

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

darah mencit dengan pemberian minuman berkarbonasi ( Big Cola) rasa 

stroberi dengan dosis 0,6 ml/ 29 g BB mencit selama 14 hari tersaji pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Rata- rata Kadar Glukosa Darah Mencit (Mus musculus) dengan Pemberian 

Minuman Berkarbonasi ( Big Cola) Rasa Sroberi dengan Dosis 0,6 ml/29 g BB 

Selama 14 hari. 

Kelompok Rata- rata Kadar Glukosa 

Darah (mg/dl) 

Selisih (mg/dl) % 

Awal Akhir 

Placebo (P0) 70,38 ± 

14,75 

86,06 ± 12,47 15,68 22,09 

0,6 ml/29 g BB 1 

kali/hari (P1) 

62,94 ± 

17,01 

77,40 ± 12,81 14,46 21,45 

0,6 ml/29 g BB 2 

kali/ hari (P2) 

64,86 ± 

20,01 

85,20 ± 15,49 20,34 24,92 

0,6 ml/29 g BB 3 

kali/ hari (P3) 

65,32 ± 

15,63 

94,60 ± 15,90 29,28 31,70 

Keterangan: Tiap nilai menunjukkan rata-rata ± SD dari 5 hewan uji  

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa selisih rata-rata kadar glukosa 

darah mencit tertinggi setelah 14 hari perlakuan adalah kelompok P3 (29,28 
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mg/dl),  sedangkan selisih rata-rata yang terendah ada pada kelompok P1 (14,46 

mg/dl). Untuk analisis statistik, selisih hasil pengukuran kadar glukosa darah pada 

masing-masing kelompok perlakuan ditransformasikan ke arc sin   . Tujuan 

transformasi adalah untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk 

lain sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis ragam. 

Transformasi arc sin digunakan apabila data dinyatakan dalam bentuk persentase 

atau proporsi. Syarat penggunaan transformasi arc sin yaitu apabila data asli 

menunjukkan sebaran nilai antara 0%-30% dan 70%-100% (Hidayat, 2014). 

 Untuk mengetahui pengaruh pemberian minuman berkarbonasi Big Cola 

rasa stroberi, maka dilakukan uji one way anova. Syarat analisis one way anova 

adalah melakukan uji normalitas dengan taraf signifikasi 5 %. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah sebaran data kadar glukosa darah mencit berdistribusi 

normal atau tidak. Selain itu, uji normalitas dilakukan sebagai prasyarat dalam 

menentukan analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis parametrik atau 

non-parametrik. Uji normalitas data kadar glukosa darah mencit disajikan pada 

Tabel 4. 

Tabel 4. Uji Normalitas Kadar Glukosa Darah Mencit dengan Pemberian Minuman 

Berkarbonasi ( Big Cola) Rasa Sroberi dengan Dosis 0,6 ml/29 g BB  

Selama 14 hari. 

  Perlakuan 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic           df Sig. Statistic             df       Sig. 

Selisih 

Kadar 

P0 .222 5 .200(*) .970 5 .875 

P1 .324 5    .094 .842 5 .171 

P2 .292 5    .190 .874 5 .285 

P3 .237 5 .200(*) .916 5 .506 

Taraf signifikasi pada p ≥ 0,05 

 

 Berdasarkan Tabel 4 ditunjukkan bahwa semua data selisih rata-rata kadar 

glukosa darah sebelum dan sesudah perlakuan menunjukkan nilai signifikasi lebih 

dari 5 % (p>0,05), maka data kadar glukosa darah mencit berdistribusi normal. 

Selanjutnya dilakukan uji homogenitas untuk mengetahui sebaran data secara 

homogen atau tidak (Tabel 5). 

Tabel 5. Uji Homogenitas Kadar Glukosa Darah dengan Pemberian Minuman 

Berkarbonasi ( Big Cola) Rasa Sroberi dengan Dosis 0,6 ml/29 g BB  

Selama 14 hari. 
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Levene 

Statistic           df1            df2      Sig. 

Selisih Kadar Based on Mean 1.233 3 16 .330 

Based on Median .459 3 16 .715 

Based on Median and with 

adjusted df 
.459 3 10.287 .717 

Based on trimmed mean 1.176 3 16 .350 

Taraf signifikasi pada p ≥ 0,05 

 

 Berdasarkan Tabel 5 ditunjukkan bahwa selisih rata-rata kadar glukosa 

darah mencit sebelum dan sesudah perlakuan mempunyai nilai signifikasi 0,330 

(p>0,05), maka data berdistribusi normal dan homogen. Setelah sebaran data 

glukosa darah mencit berdistribusi normal dan homogen, maka dapat dilakukan 

uji hipotesis dengan menggunakan one way anova untuk mengetahui pengaruh 

pemberian minuman berkarbonasi Big Cola rasa stroberi terhadap kadar glukosa 

darah mencit (Tabel 6). 

Tabel 6. Analisis One Way Anova Kadar Glukosa Darah Mencit dengan Pemberian 

Minuman Berkarbonasi ( Big Cola) Rasa Sroberi dengan Dosis 0,6 ml/29 g BB 

Selama 14 hari. 

    

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Selisih 

Kadar 

Between Groups 565.754 3 188.585 .968 .432 

Within Groups 3117.916 16 194.870     

Total 3683.670 19       

Taraf signifikasi pada p ≤ 0,05 
 

 Dari hasil analisis data dengan menggunakan one way anova, nilai Fhit 

(0,05)= 0,968 sedangkan nilai Ftab(0,05)= 3,24. Hal ini menunjukkan bahwa Fhit (0,05) < 

Ftab(0,05) (0,968 < 3,24) dengan p>0,05, artinya pemberian minuman berkarbonasi 

Big Cola rasa stroberi dengan interval yang sama tidak ada pengaruh yang 

bermakna terhadap kadar glukosa darah mencit. Posisi nilai Fhit dengan Ftab 

dipaparkan dalam Gambar 3.  
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       Ho diterima Ho ditolak 

    Fhit= 0,968  Ftab= 3,24 

Gambar 3. Kurva Analisis Nilai Sebaran antara F hit dan F tab 

 Untuk menjawab hipotesis yang akan diterima atau ditolak, maka perlu 

melihat kurva sigmoid dari analisa nilai kritik sebaran F antara Fhit dengan Ftab 

(Gambar 3). Hasil analisa kurva nilai  kritik sebaran F menunjukkan bahwa Fhit 

terletak pada sisi kurva bagian kiri dimana daerah tersebut merupakan daerah “H0 

diterima”. Jadi, hipotesis yang diterima adalah tidak ada pengaruh pemberian 

minuman berkarbonasi Big Cola rasa stroberi dengan interval yang sama terhadap 

kadar glukosa darah mencit. 

 Glukosa merupakan sumber energi karbohidrat yang dicerna dalam semua 

sel sebagai bahan bakar glikolisis dan disimpan dalam hati serta otot. (Ngili, 

2012). Manusia memiliki kadar glukosa darah normal antara 80-160 mg/dL 

(Muchtadi, 2011), sedangkan pada mencit kadar glukosa darah normal yaitu 62,8-

176 mg/dl (Nomura, 1975 dalam Fitrianingsih dan Leni, 2012). 

 Berdasarkan hasil penelitian, meskipun kadar gula darah mencit 

mengalami kenaikan setelah pemberian minuman berkarbonasi Big Cola, namun 

setelah dilakukan uji statistik ternyata pemberian minuman berkarbonasi Big Cola 

tidak berpengaruh nyata terhadap kadar glukosa dalam darah dan rata-rata kadar 

glukosa masih dalam batas normal. Hal ini disebabkan karena minuman 

berkarbonasi Big Cola memiliki kandungan yang dapat menaikkan kadar glukosa 

darah yaitu gula dan juga dapat menurunkan kadar glukosa darah yaitu asam 

sitrat. 

Gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi. 

Gula digunakan untuk mengubah rasa manjadi manis pada makanan dan 

minuman. Rumus bangun dari sukrosa terdiri  satu molekul glukosa (C6H1206) 

yang berikatan dengan molekul fruktosa (C6H12O6), batas konsumsi aman gula 

untuk manusia, menurut rekomendasi dari WHO, anak usia 1-3 tahun tidak 
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disarankan mengkonsumsi lebih dari 25 g gula tambahan setiap hari. Sementara 

anak usia 4-6 tahun tidak boleh mengkonsumsi lebih dari 38 g gula tambahan per 

hari. Perkiraan aman menunjukkan bahwa manusia dapat mengkonsumsi 70 g 

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

Pada umumnya minuman berkarbonasi mengandung gula 40-50 g. (Malik, 

2006), tetapi kenyataannya pada minuman Big Cola rasa stroberi tidak disebutkan 

berapa kadar gula yang digunakan dalam produk tersebut. Didalam kemasan botol 

Big Cola rasa stroberi juga tidak dicantumkan pemanis buatan lainnya selain gula. 

Mengkonsumsi gula dalam jumlah yang berlebihan akan menyebabkan 

penyerapan beberapa zat gizi terhambat, sistem kekebalan tubuh tertekan, dan 

terjadinya intoleransi glukosa yang menunjukkan adanya masalah tubuh dalam 

mengatur kadar gula darah (Febri & Marendra, 2008). Keseimbangan kadar 

glukosa darah yaitu pada konsentrasi yang dekat dengan titik pasang, yaitu sekitar 

90-100 mg/dL pada manusia. Ketika glukosa darah melebihi kadar tersebut, 

insulin dilepaskan dan bekerja menurunkan konsentrasi glukosa. Ketika kadar 

glukosa darah turun dibawah titik pasang, glukagon meningkatkan konsentrasi 

glukosa (Campbell, 2008). Pada orang dewasa normal, setiap hari insulin 

dikeluarkan oleh sel β pankreas sebanyak 20-60 unit. Bila kebutuhan insulin 

dalam satu hari melebihi 60 unit, maka kemungkinan terjadi kekurangan insulin. 

Apabila tubuh kekurangan insulin atau terjadi penurunan efektivitas insulin, maka 

sebagian glukosa darah tidak dapat masuk kedalam jaringan tubuh akibatnya 

glukosa darah meningkat. (Dalimarta, 2007).   

Pemberian minuman berkarbonasi dengan dosis 0,6 ml/29 g BB selama 14 

hari menyebabkan penurunan berat badan mencit. Penurunan berat badan mencit 

setelah pemberian minuman berkarbonasi Big Cola rasa stroberi dengan dosis 0,6 

ml/29 g BB sebanyak 1 kali, 2 kali, 3 kali per hari berturut-turut sebesar 1,74 g, 

2,65 g, 5,6 g. Hal tersebut disebabkan karena kandungan gula yang terdapat dalam 

minuman berkarbonasi Big cola rasa stroberi. Minuman berkarbonasi yang 

terkandung gula didalamnya berupa cairan (air) dan apabila dikonsumsi secara 

terus-menerus akan  memberikan efek sebanding terhadap rasa kenyang seperti 
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asupan makanan ad libitum (Gibney, 2008). Volume yang cair dapat 

meningkatkan distensi lambung dan kenyang dibandingkan dengan tidak minum. 

Rasa kenyang tersebut mengurangi asupan energi pada makanan ( Pan, et al, 

2013). 

Selain gula, nilai gizi yang terdapat pada kemasan minuman berkarbonasi 

rasa stroberi adalah asam sitrat. Asam sitrat merupakan asam organik yang 

digunakan oleh industri makanan sebagai bahan tambahan (aditif) karena 

memiliki rasa yang menarik, digunakan sebagai pengawet, pencegah rusaknya 

rasa, sebagai antioksidan, pengatur pH dan aman dikonsumsi (Cate dan Dunn, 

1959 dalam Manfaati, 2011). Asam sitrat merupakan pengganti vitamin C dalam 

minuman kemasan rasa buah (Murniramli, 2008). Asam sitrat dalam minuman 

berkarbonasi digunakan sebagai antioksidan dan dapat menurunkan kadar glukosa 

dalam darah dengan meningkatkan aktivitas kerja enzim. Selain itu diduga 

antioksidan yang ada juga dapat memperbaiki kerusakan yang terdapat pada sel 

beta pankreas sehingga dapat memproduksi kembali insulin yang diperlukan 

tubuh ( Peng dan Kuo, 2003 dalam Setyoadi, 2014). Mekanismenya yaitu saat 

kadar glukosa darah meningkat sekresi insulin oleh pankreas juga akan 

meningkat. Peningkatan kadar insulin akan mempercepat masuknya glukosa dari 

dalam darah ke dalam hati, otot dan sel lain, dimana glukosa tersebut sebagian 

besar akan diubah menjadi glikogen sehingga kadar glukosa darah dalam tubuh 

kembali ke nilai normal (Guyton, 2007 dalam Lestari, 2013).  

Berdasarkan hasil penelitian, pemberian minuman berkarbonasi Big Cola 

rasa stroberi selama 14 hari dengan dosis tunggal 0,6 ml/ 29 g BB sampai tiga kali 

sehari tidak  berpengaruh terhadap kadar glukosa darah mencit (Mus musculus) 

galur Swiss Webster dan rata-rata kadar glukosa darah pada tiap kelompok 

perlakuan masih dalam batas normal, tetapi dapat menurunkan berat badan 

mencit. Jadi, minuman berkarbonasi merk Big Cola rasa stroberi masih aman 

dikonsumsi. 
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D. KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa 

pemberian minuman berkarbonasi merk  Big Cola rasa stroberi dengan dosis 0,6 

ml/29 BB mencit selama 14 hari tidak berpengaruh terhadap kadar glukosa darah 

mencit (Mus musculus). 

Saran 

Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dalam pemberian dosis minuman 

lebih bervariasi dan menggunakan sampel minuman selain merk Big Cola. Waktu 

yang digunakan harus lebih lama agar pengaruh minuman ringan berkarbonasi 

tersebut dapat diketahui.  
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