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EFEK EKSTRAK BIJI PEPAYA (Carica papaya L.) TERHADAP KADAR 

GLUKOSA DARAH TIKUS PUTIH JANTAN (Rattus novergicus) GALUR 

WISTAR YANG DIINDUKSI ALOKSAN 

 

Abstrak 

Biji pepaya (Carica papaya L.) memiliki kandungan zat aktif berupa alkaloid, 

saponin, dan tanin yang diduga dapat menurunkan kadar glukosa darah pada kasus 

diabetes melitus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek ekstrak biji 

pepaya (Carica papaya L.) sebagai terapi alternative pada pengobatan diabetes 

melitus. Jenis penelitian eksperimental ini menggunakan metode penelitian pre 

and posttest with controlled group design. Hewan uji yang digunakan adalah tikus 

putih jantan (Rattus novergicus) galur Wistar sebanyak 25 ekor tikus yang dibagi 

menjadi 5 kelompok perlakuan. Kelompok perlakuan tersebut diantaranya 

kelompok kontrol positif menggunakan glibenklamid, kelompok kontrol positif 

menggunakan akuades, kelompok dosis 1 menggunakan ekstrak dosis 75 

mg/kgBB, kelompok dosis 2 menggunakan ekstrak dosis 150 mg/kgBB, dan 

kelompok dosis 3 menggunakan ekstrak dosis 300 mg/kgBB. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ekstrak biji pepaya (Carica papaya L.) dapat menurunkan 

kadar glukosa darah pada kasus diabetes melitus dan memiliki efek yang berbeda 

dengan kelompok kontrol negatif yang menggunakan akuades. Dibuktikan pada 

uji Mann-Whitney pada kelompok dosis terhadap kontrol negatif menghasilkan 

nilai p < 0,05 yang berarti terdapat perbedaan yang bermakna pada persentase 

kadar glukosa darah posttest terhadap pretest antara kelompok dosis dengan 

kelompok kontrol negatif. Kesimpulannya, ekstrak biji pepaya (Carica papaya L.) 

dosis 75 mg/kgBB, 150 mg/kgBB, dan 300 mg/kgBB dapat menurunkan kadar 

glukosa darah pada tikus putih jantan (Rattus novergicus) galur Wistar yang 

diinduksi aloksan. Dosis ekstrak biji pepaya (Carica papaya L.) yang paling 

optimal dalam menurunkan kadar glukosa darah tikus putih jantan (Rattus 

novergicus) galur Wistar yang diinduksi aloksan adalah dosis 150 mg/kgBB. 

Kata Kunci : Ekstrak biji pepaya, Diabetes melitus, Alkaloid, Saponin, Tanin 

Abstract 

Papaya seeds (Carica papaya L.) contain active ingredients in the form of 

alkaloids, saponins, and tannins which are thought to reduce blood glucose levels 

in cases of diabetes mellitus. This study aims to determine the effect of papaya 

seed extract (Carica papaya L.) as an alternative therapy in the treatment of 
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diabetes mellitus. This type of experimental research uses a pre and posttest with 

controlled group design research method. The test animals used were Wistar strain 

male rats (Rattus novergicus) of 25 rats divided into 5 treatment groups. The 

treatment group included positive control groups using glibenclamide, a positive 

control group using distilled water, dose group 1 using extract dose 75 mg / kgBB, 

group 2 dose using extract dose 150 mg / kgBB, and group 3 using the extract 

dose 300 mg / kgBB. The results of this study indicate that papaya seed extract 

(Carica papaya L.) can reduce blood glucose levels in cases of diabetes mellitus 

and has a different effect with the negative control group that uses distilled water. 

It was proven in the Mann-Whitney test in the dose group for the negative control 

to produce a value of p <0.05, which meant that there was a significant difference 

in the percentage of posttest blood glucose levels against the pretest between the 

dose group and the negative control group. In conclusion, Papaya seed extract 

(Carica papaya L.) dose of 75 mg / kgBB, 150 mg / kgBB, and 300 mg / kgBB 

can reduce blood glucose levels in male white rats (Rattus novergicus) Wistar 

strain induced by alloxan. The most optimal dose of papaya seed extract (Carica 

papaya L.) in reducing blood glucose levels of male white rats (Rattus novergicus) 

Wistar strain induced by alloxan is a dose of 150 mg / kgBB. 

Keywords: Papaya seed extract, Diabetes mellitus, Alkaloids, Saponins, Tanins 

1. PENDAHULUAN 

Diabetes melitus didefinisikan sebagai kelompok penyakit metabolik dengan 

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja 

insulin maupun keduanya. Hiperglikemia kronik pada diabetes berhubungan 

dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi atau kegagalan beberapa organ 

tubuh, terutama mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Secara 

epidemiologik, diabetes seringkali tidak terdeteksi dan dikatakan onset 

terjadinya diabetes adalah 7 tahun sebelum diagnosis ditegakkan, sehingga 

morbiditas dan mortalitas dini terjadi pada kasus yang tidak terdeteksi 

(Purnamasari, 2014). 

 Diabetes melitus merupakan suatu masalah yang besar di Indonesia, 

karena adanya peningkatan jumlah penderita dari tahun ke tahun. Hasil 

wawancara untuk menghitung proporsi penderita diabetes melitus pada 

kelompok usia diatas 15 tahun mengalami peningkatan yang signifikan dari 

tahun 2007 yaitu sebesar 1,1% dan meningkat pada tahun 2013 sebesar 2,1%. 
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Pada hasil pemeriksaan kadar glukosa darah untuk mendapatkan data proporsi 

penderita diabetes melitus di perkotaan pada kelompok usia diatas 15 tahun 

juga mengalami peningkatan kejadian yaitu pada tahun 2007 sebesar 5,7% 

dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 6,8%. Data proporsi diabetes melitus 

di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 6,9%, TGT 29,9%, dan GDP terganggu 

sebesar 36,6% (RISKESDAS, 2013). Data pada tahun 2017 menunjukkan 

bahwa penderita diabetes melitus di Indonesia mencapai 10,3 juta dan 

diperkirakan pada tahun 2045 akan meningkat menjadi 16,7 juta penderita 

(Kementerian Kesehatan RI, 2015). 

 Penatalaksanaan diabetes melitus dimulai dengan menerapkan pola 

hidup sehat (terapi nutrisi medis dan aktivitas fisik) bersamaan dengan 

intervensi farmakologis dengan obat anti hiperglikemia secara oral dan/atau 

suntikan. Obat anti hiperglikemia oral dapat diberikan sebagai terapi tunggal 

atau kombinasi (PERKENI, 2015). Salah satu obat anti hiperglikemia oral 

adalah glibenklamid. Glibenklamid merupakan generasi kedua sulfonilurea 

yang mempunyai efek utama meningkatkan sekresi insulin pada sel beta 

pankreas. Namun, penggunaan glibenklamid memerlukan perhatian yang 

lebih dikarenakan memiliki resiko tinggi mengalami hipoglikemia. 

Glibenklamid juga mempunyai efek samping berupa alergi, vasculitis, nyeri 

kepala, efek dermatologis, pandangan kabur dan sebagainya (Sutrisna, 2017). 

Maka dari itu, terapi alternatif medika mentosa untuk diabetes melitus tanpa 

menimbulkan efek samping menjadi suatu potensi yang perlu dikembangkan.  

 Indonesia merupakan negara tropis yang cocok untuk pertumbuhan 

berbagai tanaman. Salah satunya adalah pepaya yang digemari oleh sebagian 

besar masyarakat. Bagian dari pepaya yang sering dimanfaatkan adalah buah 

dan daunnya saja, namun terdapat bagian lain yang berpotensi untuk 

dimanfaatkan yaitu biji pepaya. Hasil skrining fitokimia dari ekstrak etanol 

biji pepaya mengandung zat aktif berupa flavonoid, alkaloid, saponin, dan 

tanin (Ginting, 2017). Zat aktif yang berperan dalam mekanisme anti 

hiperglikemik adalah alkaloid, saponin, dan tanin (Chang, et al., 2013). 
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 Ekstrak biji pepaya dengan pelarut air terbukti dapat menurunkan 

kadar glukosa darah (Dileep, et al., 2013). Ekstrak biji pepaya dengan pelarut 

air memiliki potensi yang lebih baik untuk menurunkan kadar glukosa darah 

dibandingkan dengan ekstrak daun pepaya dengan pelarut air (Johnson, et al., 

2015). 

2. METODE 

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimental laboratorium dengan 

menggunakan metode pre test and post test with control group design. 

Penelitian dilakukan di laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dan dilaksanakan pada bulan 

Desember 2018. Hewan uji penelitian menggunakan tikus putih jantan 

(Rattus novergicus) galur Wistar dengan jumlah 25 ekor tikus yang dibagi 

menjadi 5 kelompok perlakuan, antara lain kontrol positif yang menggunakan 

glibenklamid, kontrol negatif yang menggunakan akuades, dan kelompok 

perlakuan yang menggunakan ekstrak biji pepaya dosis 75 mg/kgBB, 150 

mg/kgBB, dan 300 mg/kgBB. 

2. 1 Cara Kerja : 

1) Pembuatan ekstrak biji papaya 

a. Disiapkan biji papaya basah yang dikeringkan dengan cara 

dijemur dibawah sinar matahari dengan dilindungi kain tipis 

hitam untuk mencegah kontaminasi partikel dari luar.  

b. Setelah didapatkan 300 gram biji pepaya kering, dilakukan 

penghalusan biji papaya dengan cara diblender hingga menjadi 

bubukan dan diayak menggunakan pengayak. 

c. Setelah halus, bubuk biji papaya direndam menggunakan alkohol 

96% selama 2 hari. 

d. Rendaman biji papaya disaring menggunakan kertas saring. 

e. Hasil saringan selanjutnya dievaporasi hingga membentuk ekstrak 

kental. 
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2) Persiapan hewan uji 

a. Sebanyak 25 ekor tikus putih jantan (Rattus novergicus) galur 

Wistar diletakkan di dalam kandang yang dibagi menjadi 5 ekor 

tikus dalam satu kandang. Dasar kandang dilapisi dengan sekam 

padi setebal 1-2 cm dan diganti setiap 3 hari untuk mencegah 

infeksi yang terjadi akibat kotoran. Kandang ditempatkan dalam 

suhu kamar alamiah yaitu 27±3ºC dan kelembaban udara 

dibiarkan pada kisaran alamiah yaitu 60-85%, serta cahaya 

menggunakan sinar matahari tidak langsung. Makanan yang 

diberikan pada tikus adalah pelet komersial dan minuman yang 

diberikan adalah air putih yang diletakkan dalam botol. Makanan 

dan minuman diberikan secukupnya dalam wadah terpisah dan 

diganti setiap hari. 

b. Tikus sejumlah 25 ekor dibagi menjadi 5 kelompok dengan 

masing-masing kelompok terdiri atas 5 ekor tikus. Kelompok I 

adalah kelompok kontrol negatif yang diberi akuades. Kelompok 

II adalah kelompok kontrol positif yang diberikan glibenklamid. 

Kelompok III adalah kelompok perlakuan yang diberi dosis 100 

mg/kgBB. Kelompok IV adalah kelompok perlakuan yang diberi 

dosis 150 mg/kgBB. Kelompok V adalah kelompok perlakuan 

yang diberi dosis 200 mg/kgBB. 

c. Dilakukan pemeriksaan gula darah awal (baseline) pada hari ke-0, 

Tikus selanjutnya tikus dipuasakan selama 12 jam (Senduk, et al., 

2016). 

d. Tikus diinduksi aloksan intra peritoneal dengan dosis 125 

mg/kgBB pada hari ke 1, dan diperiksa gula darah diabetik pada 

hari ke 4. Tikus dinyatakan hiperglikemia apabila kadar glukosa 

darah ≥ 135 mg/dL (Prameswari & Widjanarko, 2014). 
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3) Pengaplikasian ekstrak 

a. Ekstrak biji pepaya diberikan secara peroral satu kali setelah 4 

hari pemberian induksi 

b. Pada kelompok I diberi akuades 

c. Pada kelompok II diberi glibenklamid 0,126 mg/kgBB 

d. Pada kelompok III diberi ekstrak biji papaya 75 mg/kgBB 

e. Pada kelompok IV diberi ekstrak biji papaya 150 mg/kgBB 

f. Pada kelompok V diberi ekstrak biji papaya 300 mg/kgBB 

4) Pengambilan data 

Pengambilan darah dilakukan melalui vena pada ekor tikus. 

Pengambilan darah dilakukan sebanyak 3 kali dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Hari ke-0  : pemeriksaan gula darah awal sebagai baseline 

dilakukan sebelum tikus diinduksi aloksan 

b. Hari ke-4 : pemeriksaan gula darah pretes pada hari ke 4 

setelah diinduksi aloksan 

c. Hari ke-11  : pemeriksaan gula darah posttest pada hari ke 7 

pemberian ekstrak 

5) Terminasi hewan uji 

Tikus di euthanasia setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan 

cairan ether yang dibasahkan ke kapas. Lalu tikus dikubur di 

pekarangan belakang kompleks kampus 4 Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Data Hasil Penelitian 

1) Determinasi Tanaman dan Rendemen 

Pada penelitian ini menggunakan ekstrak dari biji pepaya 

(Carica papaya L.) dan didapatkan rendemen sebanyak 

10,2%. 

2) Hasil Pengukuran Berat Badan Tikus 

Perhitungan data rata-rata berat badan tikus setiap kelompok 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 1. Rata-Rata Berat Badan Tikus 

No 
Kelompok Rerata Berat Badan (gram) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Kontrol Positif 

Kontrol Negatif 

Perlakuan 1 

Perlakuan 2 

Perlakuan 3 

158,66 ± 11,25 

179,12 ± 14,42 

171,27 ± 14,22 

173,62 ± 19,17 

165,58 ± 9,22 

Sumber : Data Primer, 2018 

3) Hasil Pengukuran Kadar Glukosa Darah 

Pada pengukuran kadar glukosa darah baseline, pretest dan 

posttest didapatkan hasil rata-rata kadar glukosa darah 

sebagai berikut. 

Tabel 2. Rata-rata Hasil Pengukuran Kadar Glukosa Darah 

Kelompok Jumlah 
Rerata Kadar 

Glukosa Baseline 

Rerata Kadar 

Glukosa Pretest 

Rerata Kadar 

Glukosa Posttest 

Kontrol (+) 

Kontrol (-) 

Perlakuan 1 

Perlakuan 2 

Perlakuan 3 

5 

5 

5 

5 

5 

109,60 ± 18,60 

97,60 ± 12,48 

136,60 ± 23,77 

95,80 ± 20,57 

117,20 ± 24,70 

155,20 ± 9,93 

155,40 ± 20,28 

203,00 ± 43,21 

176,40 ± 35,77 

146,00 ± 16,16 

102,80 ± 17,66 

244,60 ± 103,76 

173,00 ± 49,33 

132,00 ± 23,09 

111,20 ± 22,75 

Total 25    

Sumber : Data Primer, 2018 

4) Peningkatan Kadar Glukosa Darah Setelah Diinduksi 

Aloksan 
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Persentase peningkatan glukosa darah pada kelompok awal 

dengan kelompok setelah induksi aloksan dihitung 

menggunakan rumus berikut. 

%peningkatan=
 Glukosa Pretest − Glukosa Baseline

Glukosa Baseline
 × 100% 

Tabel 3. Persentase Peningkatan Glukosa Darah Setelah Diinduksi Aloksan 

Kelompok 
Rerata Kadar 

Glukosa Baseline 

Rerata Kadar 

Glukosa Pretest 

Rerata 

Peningkatan (%) 

Kontrol (+) 

Kontrol (-) 

Perlakuan 1 

Perlakuan 2 

Perlakuan 3 

109,60 ± 18,60 

97,60 ± 12,48 

136,60 ± 23,77 

95,80 ± 20,57 

117,20 ± 24,70 

155,20 ± 9,93 

155,40 ± 20,28 

203,00 ± 43,21 

176,40 ± 35,77 

146,00 ± 16,16 

46,24 ± 35,04 

60,95 ± 25,75 

54,58 ± 51,90 

88,98 ± 42,94 

28,20 ± 22,75 

Sumber : Data Primer,2018 

5) Penurunan Kadar Glukosa Darah Setelah Perlakuan 

Persentase penurunan glukosa darah pada kelompok setelah 

diberi perlakuan menggunakan rumus sebagai berikut. 

%penurunan= 
Glukosa Pretest - Glukosa Posttest

Glukosa Pretest
 × 100% 

Tabel 4. Rata-rata Penurunan Kadar Glukosa Darah 

Kelompok Jumlah 
Rerata Kadar 

Glukosa Pretest 

Rerata Kadar 

Glukosa Posttest 

Rerata 

Penurunan (%) 

Kontrol (+) 

Kontrol (-) 

Perlakuan 1 

Perlakuan 2 

Perlakuan 3 

5 
5 

5 

5 

5 

155,20 ± 9,93 
155,40 ± 20,28 

203,00 ± 43,21 

176,40 ± 35,77 

146,00 ± 16,16 

102,80 ± 17,66 
244,60 ± 103,76 

173,00 ± 49,33 

132,00 ± 23,09 

111,20 ± 22,75 

33,50 ± 12,85 
63,37 ± 89,35* 

14,99 ± 15,72 

24,35 ± 10,73 

23,42 ± 15,57 

Total 25    

*Terjadi Peningkatan 

Sumber : Data Primer, 2018 

6) Persentase Penurunan Kadar Glukosa Darah Perlakuan 

terhadap Kontrol Negatif 

Tujuan dari penghitungan penurunan kadar glukosa darah 

perlakuan terhadap kontrol negatif adalah untuk mengetahui 

efek penurunan kadar glukosa darah dari kelompok kontrol 

negatif dengan kelompok perlakuan pada data gula darah 

(1) 

(2) 

(3) 
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posttest. Penghitungan menggunakan rumus sebagai berikut 

ini. 

%PKGPN = 
GD Kontrol Negatif - GD Perlakuan

GD Kontrol Negatif
 × 100% 

Tabel 5. Persentase Kadar Glukosa Darah Perlakuan terhadap Kontrol Negatif 

Kelompok Jumlah 
Rerata Kadar 

Glukosa Posttest 

Rerata PKGPN 

(%) 

Kontrol (+) 

Kontrol (-) 

Perlakuan 1 

Perlakuan 2 
Perlakuan 3 

5 

5 

5 

5 
5 

102,80 ± 17,66 

244,60 ± 103,76 

173,00 ± 49,33 

132,00 ± 23,09 
111,20 ± 22,75 

57,97 ± 7,22 

0,00 ± 42,41 

29,27 ± 20,17 

46,03 ± 9,44 
54,54 ± 9,30 

Total 25   

Sumber : Data Primer, 2018 

7) Potensi Efek Penurunan Kadar Glukosa Kelompok Uji 

Dibandingkan Kelompok Glibenklamid 

Potensi efek ini digunakan untuk mengetahui efektivitas 

dosis perlakuan dibandingkan dengan efektivitas kontrol 

positif. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

% efek= 
Persentase penurunan rata-rata ekstrak uji

persentase penurunan rata-rata glibenklamid
 ×100% 

Tabel 6. Perbandingan penurunan glukosa kelompok uji dengan glibenklamid 

Kelompok Jumlah Rerata Penurunan (%) 

Perlakuan 1 (75 mg/kgBB) 

Perlakuan 2 (150 mg/kgBB) 

Perlakuan 3 (300 mg/kgBB) 

5 

5 

5 

57,25 

84,73 

66,41 

Sumber : Data Primer, 2018 

8) Persentase Kadar Glukosa Darah Posttest Terhadap Pretest 

Analisis menggunakan uji Kruskal-Wallis. Rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 

%Posttest-Pretest = 
GD Posttest

GD Pretest
 ×100% 

 

 

 

(5) 

(4) 

(3) 
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Tabel 7. Rata-rata Persentase Posttest Terhadap Pretest 

Kelompok 
Rerata Kadar 

Glukosa Pretest 

Rerata Kadar 

Glukosa Posttest 

Rerata Persentase 

Posttest Terhadap 

Pretest (%) 

Kontrol (+) 

Kontrol (-) 

Perlakuan 1 

Perlakuan 2 

Perlakuan 3 

155,20 ± 9,93 

155,40 ± 20,28 

203,00 ± 43,21 
176,40 ± 35,77 

146,00 ± 16,16 

102.80 ± 17,66 

244.60 ± 103,76 

173.00 ± 49,33 
132.00 ± 23,09 

111.20 ± 22,75 

66,51 

163,37* 

85,01 
75,65 

76,58 

Total    

*Mengalami peningkatan 

3.1.2 Hasil Uji Statistik 

1) Uji Saphiro-Wilk 

Uji Saphiro-Wilk digunakan untuk mengetahui distribusi data 

yang didapat normal atau tidak, pada sampel yang jumlahnya 

kurang dari 50. Kriteria data dikatakan normal adalah apabila  

p > 0,05. Uji distribusi pada penelitian dilakukan pada data 

persentase nilai gula darah posttest terhadap gula darah 

pretest dan menunjukkan nilai p = 0,000 (p < 0,05) yang 

menandakan distribusi data tidak normal. Maka dilakukan 

transformasi data selanjutnya diuji normalitas kembali dan 

didapatkan nilai p = 0,001 (p < 0,05). Dalam hal ini dapat 

disimpulkan bahwa populasi data persentase nilai kadar gula 

darah posttest terhadap gula darah pretest berdistribusi tidak 

normal (Lampiran 8). 

2) Uji Test of Homogenity of Variance 

Uji Test of Homogenity of Variance digunakan untuk 

mengetahui homogenitas dari varian data kelompok. Varian 

data dikatakan homogen atau varian datanya sama apabila 

nilai p > 0,05. Uji homogenitas ini dilakukan pada data 

persentase nilai kadar gula darah posttest terhadap gula darah 

pretest dan didapatkan nilai p = 0.015 (nilai p < 0,05) yang 

menunjukkan bahwa data memiliki varian tidak  homogen. 

Maka dari itu diperlukan transformasi data, dan didapatkan 
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nilai p = 0,398 (p > 0,05), berarti varian data homogen 

(Lampiran 10). 

3) Uji Wilcoxon 

Uji Wilcoxon digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

peningkatan signifikan pada data kelompok baseline dan 

kelompok pretest, dan juga untuk mengetahui apakah 

terdapat penurunan signifikan pada data kelompok pretest 

dan kelompok posttest. Uji Wilcoxon dilakukan karena 

terdapat distribusi data yang tidak normal pada data 

kelompok pretest. Pada uji Wilcoxon antara data kelompok 

baseline dan kelompok pretest didapatkan hasil nilai p = 

0,000 (p < 0,05) yang berarti terdapat peningkatan kadar 

glukosa darah yang signifikan setelah diinduksi aloksan 

(Lampiran 12). Pada uji Wilcoxon antara data kelompok 

pretest dan kelompok posttest didapatkan hasil nilai p = 

0,008 (p < 0,05) yang berarti terdapat penurunan yang 

signifikan setelah pemberian perlakuan (Lampiran 14). 

4) Uji Kruskal-Wallis 

Uji Kruskal-Wallis digunakan untuk mengetahui perbedaan 

kelompok yang jumlahnya lebih dari dua kelompok 

perlakuan. Kriteria uji ini adalah jika nilai p < 0,05, maka 

data diantara kelompok perlakuan dikatakan setidaknya ada 

dua data kelompok yang memiliki perbedaan yang nyata. Uji 

Kruskal-Wallis dilakukan pada data persentase nilai kadar 

gula darah posttest terhadap gula darah pretest dan 

didapatkan nilai p =  0,010 (p < 0,05) yang dapat disimpulkan 

bahwa dalam perlakuan terdapat setidaknya terdapat dua data 

kelompok yang berbeda signifikan (Lampiran 15). 

5) Uji Statistik Mann-Whitney 

Uji statistik Mann-Whitney adalah uji lanjutan yang 

digunakan untuk menguji signifikansi dari perbedaan rata-
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rata data kelompok perlakuan. Hasil uji masing-masing 

kelompok adalah sebagai berikut (Lampiran 16). 

Tabel 8. Hasil Analisis Uji Mann-Whitney 

Kelompok Nilai p Hasil Uji 

Kontrol (+) – Kontrol (-) 

Kontrol (+) – Perlakuan 1 

Kontrol (+) – Perlakuan 2 

Kontrol (+) – Perlakuan 3 

Kontrol (-) – Perlakuan 1 

Kontrol (-) – Perlakuan 2 

Kontrol (-) – Perlakuan 3 

Perlakuan 1 – Perlakuan 2 

Perlakuan 1 – Perlakuan 3 

Perlakuan 2 – Perlakuan 3 

0,009 

0,117 

0,251 

0,347 

0,028 

0,009 
0,009 

0,251 

0,251 

0,917 

Berbeda bermakna 

Berbeda tidak bermakna 

Berbeda tidak bermakna 

Berbeda tidak bermakna 

Berbeda bermakna 

Berbeda bermakna 
Berbeda bermakna 

Berbeda tidak bermakna 

Berbeda tidak bermakna 

Berbeda tidak bermakna 

Sumber : Data Primer, 2018 

3.2 PEMBAHASAN 

Penelitian efek ekstrak biji pepaya (Carica papaya L.) terhadap kadar 

glukosa darah tikus putih jantan (Rattus novergicus) galur Wistar yang 

diinduksi aloksan ini menggunakan desain penelitian eksperimental 

dengan metode pre and posttest with controlled group design. Penelitian 

ini dilakukan di Laboratorium Farmakologi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Hewan uji yang digunakan adalah tikus putih jantan (Rattus 

novergicus) galur Wistar sebanyak 25 ekor yang dibagi menjadi dalam 5 

kelompok perlakuan antara lain kelompok kontrol positif yang diberi 

glibenklamid, kelompok kontrol negatif yang diberi akuades, kelompok 

perlakuan ekstrak dosis 75 mg/kgBB, 150 mg/kgBB, 300 mg/kgBB. Dari 

penelitian ini dilakukan pengambilan darah sebanyak tiga kali yaitu pada 

pengambilan darah awal sebelum tikus diinduksi aloksan (baseline), 

pengambilan darah setelah induksi aloksan (pretest), dan pengambilan 

darah tikus setelah diberi perlakuan (posttest). 

Sebelum dilakukan perlakuan ekstrak dan obat, seluruh tikus 

diinjeksi aloksan secara intraperitoneal terlebih dahulu untuk membuat 

tikus dalam keadaan diabetes. Empat hari setelah diberi aloksan, 

dilakukan pengukuran kadar glukosa darah pretest yang kemudian 

dibandingkan dengan kadar glukosa darah baseline menggunakan uji 
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Wilcoxon. Dari uji Wilcoxon antara data kadar glukosa darah baseline 

dengan kadar glukosa darah pretest didapatkan nilai p=0,000 (p < 0,05) 

yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan diantara data 

tersebut (Lampiran 12). Pada kelompok kontrol positif didapatkan 

kenaikan kadar glukosa darah 46,24%, kelompok kontrol negatif naik 

60,95%, kelompok perlakuan ekstrak dosis 75 mg/kgBB naik 54,58%, 

kelompok perlakuan ekstrak dosis 150 mg/kgBB naik 88,98%, dan 

kelompok perlakuan ekstrak dosis 300 mg/kgBB naik 28,20%. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa seluruh kelompok mengalami peningkatan 

kadar glukosa darah setelah diinduksi aloksan.  

Glibenklamid digunakan sebagai obat antidiabetes untuk kontrol 

positif, akuades digunakan sebagai kontrol negatif dan ekstrak biji 

pepaya (Carica papaya L.) digunakan sebagai ekstrak yang diujikan, 

diberikan ke hewan uji selama 7 hari berturut-turut. Setelah 7 hari, 

glukosa darah diukur kembali sehingga didapatkan data posttest 

kemudian dibandingkan dengan kadar glukosa darah pretest. Pada uji 

Wilcoxon antara kelompok pretest dengan posttest didapatkan nilai 

p=0,008 (p < 0,05) yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan dari 

kedua data tersebut (Lampiran 14). Pada kelompok kontrol positif 

didapatkan penurunan kadar glukosa darah 33,50%, berbeda dengan 

kelompok kontrol negatif yang meningkat 63,37%, kelompok perlakuan 

75 mg/kgBB menurun 14,99%, kelompok perlakuan 150 mg/kgBB 

menurun 24,35%, dan kelompok perlakuan 300 mg/kgBB menurun 

23,42%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada kelompok kontrol 

positif dan ketiga kelompok perlakuan menggunakan ekstrak biji pepaya 

hewan uji mengalami penurunan kadar glukosa darah. Sedangkan 

kelompok kontrol negative hewan uji mengalami peningkatan kadar 

glukosa darah. 

Pada uji statistik Kruskal-Wallis yang dilakukan pada data 

persentase nilai kadar glukosa darah posttest terhadap kadar glukosa 

darah pretest, didapatkan nilai p = 0,010 (p < 0,05) yang dapat 
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disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna pada setiap 

kelompok (Lampiran 15). Hal ini berarti manandakan bahwa hipotesis 1 

dapat diterima yaitu terdapat efek penurunan kadar glukosa darah pada 

pemberian ekstrak biji pepaya (Carica papaya L.). 

Melalui uji lanjutan Mann-Whitney, terdapat empat kelompok data 

yang hasilnya berbeda bermakna yaitu pada kelompok kontrol positif 

dengan kelompok kontrol negatif (nilai p = 0,008), kelompok kontrol 

negatif dengan kelompok perlakuan ekstrak dosis 75 mg/kgBB (nilai p = 

0,032), kelompok kontrol negatif dengan kelompok perlakuan ekstrak 

dosis 150 mg/kgBB (nilai p = 0,008), kelompok kontrol negatif dengan 

kelompok perlakuan ekstrak dosis 300 mg/kgBB (nilai p = 0,000). Hal 

ini berarti manandakan bahwa hipotesis 1 dapat diterima yaitu terdapat 

efek penurunan kadar glukosa darah pada pemberian ekstrak biji pepaya 

(Carica papaya L.). Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Dileep (2013) dan Johnson (2015) yang 

menyimpulkan bahwa terdapat efek penurunan kadar glukosa darah pada 

pemberian ekstrak biji pepaya (Carica papaya L.). 

Potensi efek penurunan kadar glukosa darah kelompok perlakuan 

yang diberi ekstrak dibandingkan dengan kelompok kontrol positif 

didapatkan hasil pada dosis 75 mg/kgBB memiliki efek penurunan kadar 

glukosa darah sebesar 57,25%, pada dosis 150 mg/kgBB memiliki efek 

penurunan kadar glukosa darah sebesar 84,73%, dan pada dosis 

300mg/kgBB memiliki efek penurunan kadar glukosa darah sebesar 

66,41% (Lampiran 18). Dari ketiga dosis uji didapatkan kesimpulan 

bahwa dosis 150 mg/kgBB memiliki efek yang paling mendekati dengan 

glibenklamid, karena memiliki efek penurunan kadar glukosa darah 

terbesar apabila dibandingkan dengan kelompok kontrol positif. 

4. PENUTUP  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa 

ekstrak biji pepaya (Carica papaya L.) dosis 75 mg/kgBB, 150 mg/kgBB, 

dan 300 mg/kgBB dapat menurunkan kadar glukosa darah pada tikus putih 
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jantan (Rattus novergicus) galur Wistar yang telah diinduksi aloksan. Dosis 

ekstrak biji pepaya (Carica papaya L.) yang paling optimal untuk 

menurunkan kadar glukosa darah pada tikus putih jantan (Rattus novergicus) 

galur Wistar yang telah diinduksi aloksan adalah dosis 150 mg/kgBB.  
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