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Abstrak 

 

Brucea javanica (L.) Merr.) merupakan salah satu tanaman obat yang tumbuh di Hutan Sesaot, 

Narmada. Tanaman ini disebut Tanaman Wali oleh masyarakat setempat dan bijinya digunakan 

sebagai obat diabetes. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efek hipoglikemik suspensi biji buah 

Wali pada tikus galur Wistar. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan membagi 

kelompok uji menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 adalah kontrol positif (glibenclamid 0,25 mgkg-1 

berat badan), kelompok 2 adalah kontrol negatif (CMC-Na 1 %), kelompok 3 adalah kontrol normal 

dan kelompok 4 adalah perlakuan (suspensi biji 50 mgkg-1 berat badan). Kelompok 1, 2, dan 4 

dibuat diabetes dengan induksi aloksan 125 mgkg-1 berat badan (i.p). Gula Darah Puasa (GDP) 

diukur setiap 3 hari selama 12 hari perlakuan. Hasil analisis statistik menunjukkan suspensi biji 

buah wali memiliki efek yang berbeda signifikan (p<0,05) untuk menurunkan kadar gula darah 

dibandingkan dengan kontrol negatif dan kontrol positif. Efek yang ditimbulkan oleh suspensi biji 

buah wali tidak berbeda signifikan (p>0,05) dengan kontrol normal. Hal ini berarti bahwa suspensi 

biji mampu mengendalikan kadar gula darah menuju kondisi normal. 

 

Kata kunci: Brucea javanica (L) Merr, diabetes, GDP, wistar 

 

 

Pendahuluan  

Tanaman wali (nama lokal) atau 

tanaman makasar (Brucea javanica (L) Merr), 

merupakan salah satu tanaman yang dipercaya 

oleh masyarakat sebagai antidiabetes. 

Masyarakat Desa Sesaot menyebutnya 

tanaman wali sebab dipercaya mampu 

mengobati berbagai penyakit seperti diabetes, 

hipertensi, dan antimalarial. Berdasarkan hasil 

penelitian survey yang dilakukan sebelumnya, 

biji buah wali banyak digunakan sebagai 

antidiabetes di Desa Sesaot (Sarahel dan 

Hamdin, 2015). Masyarakat Desa Sesaot 

mempercayai dan membuktikan efekya 

sebagai antidiabetes. Biji buah wali yang 

digunakan sebagai obat adalah biji yang 

sudah matang kemudian dikeringkan lalu 

dibuka cangkang bijinya. Daging biji buah 

wali yang digunakan sebagai antidiabetes 

dengan dosis minum 5 – 10 biji dalam satu 

dosis. Hasil wawancara langsung 

mendapatkan fakta pengguna biji buah wali 

sebagai antidiabetes tetap melakukan kontrol 

ke puskesmas untuk mengetahui perubahan 

gula darah, namun obat yang didapatkan dari 

Puskesmas tidak dikonsumsi dengan alasan 

efek samping (Hamdin & Muliasari, 2017).  

Penelitian praklinik mengenai efek biji 

buah wali sebagai antidiabetes telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti. Ablat A et. al. (2017) 

pada penelitiannya yang berjudul Antidiabetic 

effects of Brucea javanica seeds in type 2 
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diabetic rats, mengatakan fraksi etil asetat 

dari ekstrak biji buah wali potensial 

menghambat α-glucosidase and GP-α 

dibanding fraksi ektrak lainnya. Dijelaskan 

secara umum fraksi etil asetat dari ekstrak 

mampu menurunkan gula darah, 

meningkatkan insulin dan glikogen, 

menurunkan penanda oksidatif stress dan 

inflamasi serta menurunkan kolestrol pada 

tikus DM tipe 2 (Ablat et. al., 2017). 

Penelitian mengenai efek hipoglikemik biji 

buah wali dilakukan oleh Noorsahida et. al. 

(2009) dengan judul “Hypoglycemic effect of 

quassinoids from Brucea javanica (L.) Merr 

(Simaroubaceae) seeds”. Penelitian ini 

mengatakan bahwa fraksi isolasi bruceines E 

signifikan menurunkan kadar gula darah pada 

hewan uji yang dinduksi STZ sebesar 73.57 ± 

13.64%. Fraksi isolasi bruceines E mampu 

menurunkan kadar gula darah pada hewan uji 

yang dinduksi STZ sebesar 87.99 ± 2.91% 

(Shahida et. al., 2011). Dicurigai mekanisme 

penurunan gula darah oleh tanaman wali 

melalui penghambatan terhadap α 

glukosidase. Beberapa tanaman yang menurut 

referensi mampu menghambat α glukosidase 

diantaranya Phaleria macrocarpa, Morinda 

citrofolia, Alstonia scolaris, Syzgium 

aromaticum, Brucea javanica dan Blumea 

balsamifera. Namun pengahambatan terhadap 

α glukosidase tersebut didapatkan secara 

invitro (Martirosyan, 2009). 

Kepercayaan masyarakat terhadap 

tanaman tersebut belum terbukti secara 

ilmiah, sehingga diperlukan penelitian 

praklinik untuk melihat efek antidiabetes biji 

buah wali dengan bentuk sediaan seperti yang 

digunakan oleh masyarakat yaitu suspensi. 

Penelitian ini menguji suspensi biji buah wali 

sebagai antidiabetes. Suspensi dipilih sebagai 

sediaan yang tepat untuk menggambarkan 

cara penggunaan yang sama dengan yang 
digunakan oleh masyarakat. Sehingga 

penelitian ini penting untuk menguji efek 

hipoglikemik suspensi biji buah wali pada 

tikus diabetes yang induksi aloksan. 

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian 

ini dapat mengetahui gambaran secara ilmiah 

efek hipoglikemia suspensi biji buah wali 

yang digunakan oleh masyarakat Desa Sesaot. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimental rancangan acak lengkap pola 

searah dengan variabel penelitian sebagai 

berikut: 

1. Variabel bebas: dosis pemejanan suspensi 

biji buah wali pada tikus jantan galur 

wistar. 

2. Variabel tergantung: efek hipoglimik 

3. Variabel terkendali: jenis kelamin, galur, 

umur, jumlah makan, dan volume 

minum, berat badan jalur pemejanan 

sediaan uji, dan kondisi lingkungan. 

Biji buah wali diperoleh dari Desa 

Sesaot, Lombok Barat. Hewan uji tikus 

(Rattus norvegicus) jantan galur Wistar dibeli 

dari Lab. Fakultas Farmasi Universitas 

Udayana, Bali. Pembuatan suspensi biji 

dengan cara menimbang berat biji kering yang 

biasa digunakan oleh masyarakat yaitu 10 biji 

kering. Kemudian berat 10 biji kering (396,8 

mg) dikonversi berdasarkan perbandingan 

body surface area manuasi 70 kg ke hewan 

uji tikus 200 gr sehingga didapatkan dosis 50 

mgkg-1 berat badan. Biji buah wali digerus 

kemudian dilarutkan dengan CMC-Na 1%. 

Sebanyak 20 ekor hewan uji berupa 

tikus putih galur Wistar ditimbang dan dibagi 

menjadi empat kelompok secara random, 

yaitu tiga kelompok kontrol dan satu 

kelompok perlakuan. Kelompok kontrol yaitu 

kontrol positif (diinduksi aloksan dan diberi 

obat glibenclamid 0,25 mgkg-1 berat badan 

per hari), kontol negatif (diinduksi aloksan 

dan tidak diberi obat glibenclamid), kontrol 

normal (tidak diinduksi aloksan dan diberi 

CMC-Na 1%); sedangkan kelompok 

perlakuan (diinduksi aloksan dan diberi 

suspensi biji buah wali dosis 50 mgkg-1 berat 
badan). Induksi aloksan dilakukan secara 

intraperitonial dengan dosis 125 mgkg-1 berat 

badan. Dosis perlakuan diberikan sekali 

sehari untuk mencegah stres hewan uji. Kadar 

gula darah puasa tikus diukur setiap tiga hari 

menggunakan alat GlucoDrTM Test Meter 

(model: AGM-2100; Korea). Perlakuan puasa 
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hewan uji dengan tidak memberikan pakan 

selama 8 jam pada malam hari, sebab tikus 

adalah hewan nokturnal. Data kadar gula 

darah puasa semua kelompok hewan uji 

dianalisis menggunakan program SPSS yaitu 

analisis ANOVA dilanjutkan dengan analisis 

LSD untuk melihat kebermaknaan tiap 

kelompok. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Suspensi yang digunakan pada 

penelitian ini menggambarkan biji yang 

digunakan oleh masyarakat. Dalam 

perhitungan ditemukan dosis penggunaan 

pada manusia setara dengan 50 mgkg-1 berat 

badan suspensi biji pada hewan uji tikus 200 

g. Dosis tersebut diberikan secara tunggal 

atau sekali dalam sehari untuk menghindari 

stress pada hewan uji. Pemberian suspense 

dilakukan selama 12 hari pada kelompok 

perlakuan. Pengukuran gula darah dilakukan 

setiap 3 hari pada masing – masing kelompok. 

Berat pakan dan volume minum diatur 

sehingga mengurangi variasi pada gula darah 

hewan uji. Gula Darah Puasa (GDP) 

merupakan parameter fungsional utama pada 

kejadian diabetes. Parameter GDP lebih 

akurat dibandingkan Gula Darah Sewaktu 

(GDS) (ADA, 2005). Pengukuran GDP 

dilakukan dengan mempuasakan hewan uji 

selama 8 jam pada malam hari. Sebab hewan 

uji tikus merupakan hewan nocturnal 

(Refinetti, 2016).  

Hewan uji yang digunakan adalah 

hewan uji diabetes yang diinduksi 

menggunakan aloksan secara intraperitonial 

dengan dosis 125 mgkg-1 berat badan. Setalah 

3 hari induksi gula darah hewan uji diukur 

untuk memastikan hewan uji mengalami 

diabetes. Kelompok yang diinduksi adalah 

kelompok kontrol positif, kelompok 

perlakuan yang diberikan suspensi, dan 

kelompok kontrol negatif. Kelompok normal 

tidak diinduksi aloksan dan diberikan CMC-

Na sebagai pambanding. Rata – rata gula 

darah selama 12 hari perlakuan disajikan pada 

gambar 1 dibawah ini. 

Pada gambar 1 terlihat ketiga 

kelompok yang diinduksi aloksan positif 

mengalami diabetes, sebab gula darah masing 

– masing kelompok diatas 180 mgdl-1 

sedangkan kelompok normal rata – rata gula 

darah dibawah 180 mgdl-1. Induksi dengan 

aloksan menyebabkan hewan uji mengalami 

kerusakan pada sel beta pankreas. Sel beta 

merupakan sel yang bertanggung jawab untuk 

memproduksi insulin berfungsi mengubah 

gula menjadi ATP. Ketiadaan insulin 

menyebabkan kadar gula darah hewan uji 

meningkat. Kondisi patologi hewan uji mirip 

dengan kondisi patologi pada manusia yang 

mangalami diabetes tipe 1, yaitu defisiensi 

insulin karena kerusakan sel beta pankreas 

(Heikkila et. al.., 1976). 

Pengukuran gula darah pada hari 

pertama sebagai gula darah awal atau 

baseline. Setiap 3 hari dilakukan pengukuran 

gula darah untuk melihat efek perlakuan pada 

hewan uji. Pada hari ketiga penurunan gula 

darah terlihat pada kelompok kontrol positif 

dan kelompok perlakuan. Namun pada hari ke 

6 dan seterusnya hanya kelompok perlakuan 

yang mengalami penurunan secara terus 

menerus. Penurunan gula darah pada 

kelompok yang diberikan suspensi biji buah 

wali memperlihatkan penurunan yang jauh 

lebih baik dibandingkan kelompok kontrol 

postif yang mendapatkan obat konvesional 

dan kelompok kontrol negatif yang tidak 

diberikan terapi apapun. Terbukti dengan 

hasil uji ANOVA yang dilakukan memberikan 

hasil yang berbeda signifikan (p<0,05). 

Suspensi biji buah wali menyebabkan 

penurunan gula darah hingga pada level 

normal seperti yang terlihat pada gambar 1.  

Hasil uji ANOVA terhadap rata – rata 

gula darah kelompok pada hari ke 12 

menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,05. 

Hal ini menunjukkan perbedaan yang 

siginifikan pada setiap kelompok. Uji LSD 

dilakukan untuk mengetahui letak perbedaan 

yang terjadi pada masing – masing kelompok. 

Hasil uji LSD menunjukkan pemberian 

suspensi biji dengan dosis 50 mgkg-1 berat 

badan menyebabkan penurunan yang sangat 

berbeda dengan kelompok kontrol positif dan 

negative. Penurunan yang disebabkan oleh 

suspensi biji mengembalikan gula darah 
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hewan uji pada kadar normal. Hal ini 

ditunjukkan dengan gula darah kelompok 

suspensi tidak berbeda dengan kelompok 

normal. Dapat dikatakan dengan perlakuan 

selama 12 hari suspensi biji buah wali mampu 

mengembalikan gula darah hewan uji menjadi 

normal. Hasil uji ANOVA disajikan pada tabel 

1 dan hasil uji LSD disajiikan pada tabel 2. 

Uji parametrik dilakukan sebab data 

terdistribusi normal dan memiliki varian yang 

homogen. Tahapan uji tersebut menjadi syarat 

uji ANOVA dan LSD dilakukan. 

 

 

 

Gambar 1. Grafik fluktuasi gula darah kelompok hewan uji 

 

 

Tabel 1. Hasil uji ANOVA kelompok hewan uji 

Sumber 

Keragaman 

Jumlah 

Kuadrat 

Derajat 

Bebas 

Kuadrat 

Tengah F hitung Sig. 

Antar perlakuan 513838,688 3 171279,562 19,656 0.000 

Galat 104568,250 12 8714,021   

Total 618406,938 15    

Keterangan:  hasil uji ANOVA pada tabel 1, nilai signifikasi lebih kecil dibandingkan 

nilai signifikansi yang telah ditetapkan (P<0,05), ini berarti terdapat 

perbedaan yang signifikan antar perlakuan 
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Tabel 2. Hasil uji LSD untuk melihat kebermaknaan antar kelompok 

No Perlakuan Rata-rata Kadar Glukosa darah ± SEM 

1 Kontrol Positif 420,75 ± 78,87a 

2 Suspensi Biji Buah Wali 99,75 ± 4,21b 

3 Kontrol negatif 494 ± 49,72a 

4 Normal 105,75 ± 2,05b 

Keterangan : 
a,b,c : Angka yang diikuti huruf berbeda menunjukkan perbedaan yang 

signifikan (P<0,05) 

SEM: Standar Error Mean       

  

Penurunan gula darah pada 

penggunaan biji buah wali diduga melalui 

beberapa mekanisme. Penurunan gula darah 

melalui mekanisme penghambatan terhadap 

GP-α dan α-glucosidase. Penghambatan 

terhadap GP-α dengan IC50 sebesar 45,08 

μM. Penghambatan tersebut dikatakan 10 

kali lebih poten dibandingkan standar GP-α 

inhibitor kafein (IC= 457,34 μM). 

Penghambatan pada α-glucosidase dengan 

IC50 sebesar 26,41 μM dan dikatakan 5,5 

lebih poten dibandingkan acarbose 

(IC50=145,83 μM) (Ablat et. al., 2017). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan salah 

satu kemungkinan mekanisme penurunan 

GDP adalah penghambatan enzim GP-α dan 

α-glucosidase. Mekanisme ini sama dengan 

mekanisme kerja pada obat golongan 

inhibitor α-glucosidase seperti akarbose 

(Sari, 2010). 

Mekanisme lain biji buah wali dalam 

menurunkan gula darah berdasarkan 

penelitian invivo pada hewan Tikus DM Tipe 

2 adalah dengan peningkatan aktifitas 

glikogenesis. Isolasi senyawa fraksi etil 

asetat biji buah wali mampu meningkatkan 

simpanan glikogen dalam hati tikus. Efek 

fraksi tersebut pada dosis 50 dan 25 mgkg-1 

berat badan juga meningkatkan sekresi 

insulin berturut – turut sebesar 27,3% dan 

16,5%. Peningkatan insulin pada kedua dosis 

tersebut lebih tinggi dibandingkan kontrol 

positif glibenclamid 10 mgkg-1 berat badan 

(Ablat et. al., 2017).  Berdasarkan penelitian 

pada hewan uji tikus dapat ditarik 

kemungkinan mekanisme kerja biji buah wali 

dengan cara meningkatkan sekresi insulin. 

Mekanisme ini mirip dengan obat 

konvensional golongan sulfonylurea seperti 

glibenclamid. 

Hasil pada penelitian ini juga mirip 

dengan hasil penelitian Noorsahida et. al. 

(2009) namun peneltian tersebut 

menggunakan fraksi isolasi. Penelitian 

mengenai efek hipoglikemik biji buah wali 

dilakukan oleh Noorsahida et. al. (2009) 

dengan judul “Hypoglycemic effect of 

quassinoids from Brucea javanica (L.) Merr 

(Simaroubaceae) seeds”. Penelitian ini 

mengatakan bahwa fraksi isolasi bruceines E 

signifikan menurunkan kadar gula darah pada 

hewan uji yang dinduksi STZ sebesar 73.57 ± 

13.64%. Fraksi isolasi bruceines E mampu 

menurunkan kadar gula darah pada hewan uji 

yang dinduksi STZ sebesar 87.99 ± 2.91% 

(Noorshahida et. al., 2009). 

 Berdasarkan mekanisme tersebut 

maka penurunan gula darah pada hewan uji 

pada penelitian ini kemungkinan melalui 

mekanisme yang sama. Potensi yang sangat 

kuat dalam menurunkan gula darah menjadi 

normal pada penelitian ini disebabkan karena 

pada suspensi yang digunakan terdapat 

seluruh senyawa aktif ataupun tidak aktif 

pada biji buah wali. Berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yang menggunakan 

fraksi – fraksi dari biji buah wali. Namun 

perlu dikaji lebih jauh terkait sifat toksik dari 

biji buah wali ini untuk mencegah hal – hal 

yang merugikan saat digunakan sebagai obat.  
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Kesimpulan 

Hasil analisis statistik menunjukkan 

suspensi biji buah wali memiliki efek yang 

berbeda signifikan (p<0,05) untuk 

menurunkan kadar gula darah dibandingkan 

dengan kontrol negatif dan kontrol positif. 

Efek yang ditimbulkan oleh suspensi biji 

buah wali tidak berbeda signifikan (p>0,05) 

dengan kontrol normal. Hal ini berarti bahwa 

suspensi biji mampu mengendalikan kadar 

gula darah menuju kondisi normal 
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