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ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksploratif, bertujuan untuk
mempelajari konsistensi kandungan senyawa-senyawa yang berperan sebagai agen
antidiabetes dalam ekstrak kulit kacang tanah yang diambil pada satu lokasi penanaman.
Penelitian dilakukan dengan mengekstrak kulit kacang tanah menggunakan metode maserasi.
Ekstrak yang diperoleh kemudian dipartisi dengan metode ekstraksi cair-cair dengan dua
pelarut yang memiliki tingkat kepolaran yang berbeda yakni n-heksan (non-polar), dan
diklorometana (DCM) (semipolar). Masing-masing fraksi kemudian dianalisis kandungannya
menggunakan alat GC-MS. Senyawa yang diduga berperan sebagai agen antidiabetes yaitu
stigmast-5-en-3-ol yang teridentifikasi hanya pada ekstrak residu DCM dengan % area
sebesar 4,04 % dan 9-octadecenoic acid (z)-, 2-hydroxyl-1-(hydroxymethyl) ethyl ester atau
2-Oleoylglycerol (2OG) teridentifikasi memiliki kelimpahan tertinggi pada ekstrak DCM
spot 3 dengan % area sebesar 12,67 %. Senyawa yang diduga berperan sebagai antidiabetes
yaitu stigmast-5-en-3-ol dan 2-oleoylglycerol ditemukan konsisten pembentukannya pada
kulit kacang tanah.

Kata Kunci : Agen Antidiabetes, Kulit Kacang Tanah, GC-MS, Stigmast 5-en 3-ol dan
2-Oleoylglycerol.

ABSTRACT

This research is explorative, aims to study the consistency of the content of compounds
which act as an antidiabetic agent that is taken at a planting site. The study was conducted
with the peanut hull extract using maceration method. Then partitioned extract obtained by
the method of liquid-liquid extraction with two solvents having different polarity level of the
n-hexane (non-polar), and dichloromethane (DCM) (semipolar). Each fraction was then
analyzed its content using a GC-MS. Compounds which allegedly acted as an antidiabetic
agent that is stigmast-5-en-3-ol were identified only on the residue DCM extracts with an %
area of 4.04 % and 9-octadecenoic acid (z) -, 2-hydroxy-1- (hydroxymethyl) ethyl ester or 2-
Oleoylglycerol (2OG) identified as having the highest abundance in the DCM extract spot 3
with an % area of 12.67 %. Compounds which allegedly acted as an antidiabetic namely
stigmast-5-en-3-ol and 2- oleoylglycerol found to be consistent formation on the hulls of
peanut.

Keywords :Antidiabetic Agents, Peanut Hull, GC-MS, Stigmast 5-en-3-ol dan 2-
Oleoylglycerol.
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1. Pendahuluan
Diabetes Mellitus (DM) merupakan

salah satu masalah kesehatan yang besar
dan menjadi penyebab dari 4,6 juta
kematian di dunia. Diabetes Mellitus (DM)
merupakan suatu penyakit sindrom
metabolik dengan karakteristik
hiperglikemia (kadar glukosa darah tinggi)
yang terjadi karena kelainan sekresi
insulin, kerja insulin, atau keduanya (Putri,
2014). Studi global International Diabetes
Federation (IDF) menunjukan bahwa
jumlah penderita Diabetes mellitus pada
tahun 2011 telah mencapai 366 juta orang.
Jika tidak ada tindakan yang dilakukan,
jumlah ini diperkirakan akan meningkat
menjadi 552 juta pada tahun 2030
(Trisnawati., dkk, 2013). Survey World
Health Organization (WHO) menyebutkan
bahwa jumlah penderita kencing manis
(Diabetes Mellitus / DM) di Indonesia
sekitar 17 juta orang (8,6 persen dari
jumlah penduduk) atau menduduki urutan
terbesar ke-4 setelah India, Cina, dan
Amerika Serikat (AS) (Rochmayanti,
2010).

Saat ini, alternatif yang banyak
digunakan dalam bidang kesehatan untuk
mengatasi penyakit diabetes mellitus
adalah Insulin pump monitoring. Insulin
pump monitoring merupakan
elektromekanis kecil sebagai perangkat
kontrol glukosa darah dengan secara
otomatis menyuntikkan insulin dalam
dosis reguler kecil dan memungkinkan
pasien untuk secara manual mendapatkan
insulin sesuai dosis yang lebih besar
(Jadviscokova., dkk, 2007). Namun,
alternatif pengobatan diabetes ini
cenderung mahal dan resiko efek
sampingnya yang berbahaya. Oleh karena
itu, perlu dilakukan pencarian alternatif
bahan baku obat baru yang relatif murah
dan tidak memiliki efek samping yang
membahayakan.

Salah satu limbah pangan yang sangat
potensial untuk dimanfaatkan sebagai
bahan baku obat adalah kulit kacang tanah.
Selain sifatnya yang non-toksik, murah
dan mudah didapatkan, keberadaan kulit

kacang tanah juga sangat melimpah. Di
Provinsi NTB produktivitas kacang tanah
pada tahun 2013 sebanyak 60.440 ton biji
kering (BPSNTB, 2013).

Beberapa penelitian yang telah
dilakukan, menunjukkan bahwa pemberian
ekstrak kulit kacang tanah 10% terhadap
mencit diabetes aloksan dapat menurunkan
gula darah secara signifikan, akan tetapi
memberikan efek yang tidak seragam
terhadap penurunan Glukosa Darah
Sewaktu (GDS), hal tersebut diduga
disebabkan karena adanya kompetisi
antara senyawa yang memberikan efek
menurunkan dan menaikkan kadar GDS
(Hadimi, dkk. 2012). Identifikasi senyawa-
senyawa yang terkandung dalam ekstrak
kulit kacang tanah yang berperan sebagai
agen antidiabetes yang diambil dari
beberapa lokasi di Pulau Lombok, hasilnya
menunjukkan bahwa ekstrak kulit kacang
tanah mengandung senyawa stigmast-5-en-
3-ol; asam linoleat dan asam oleat yang
diduga berperan sebagai agen antidiabetes
(Hijriati, 2013).

Senyawa-senyawa yang diduga
berperan sebagai agen antidiabetes
ditemukan ada yang teridentifikasi pada
semua lokasi sampling dan ada yang tidak.
Hal ini diduga dipengaruhi oleh lokasi
penanamannya (Hijriati, 2013). Senyawa-
senyawa antidiabetes ini teridentifikasi
memiliki kelimpahan tertinggi pada
sampel yang diambil di Daerah Lombok
Timur. Sehingga, dalam penelitian ini
dilakukan analisis menggunakan teknik
GC-MS untuk mempelajari konsistensi
kandungan senyawa-senyawa antidiabetes
dalam ekstrak kulit kacang tanah yang
diambil pada satu lokasi penanaman di
Daerah Lombok Timur.

2. Metodeologi
2.1 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan meliputi kulit
kacang tanah (Arachis Hypogea L.),
aquades, metanol (teknis), DCM (p.a) dan
n-heksan (teknis). Alat yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi alat-alat gelas
yang biasa digunakan di laboratorium,
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pipet tetes, oven (Ovilab), alumunium foil,
blender (Philip), neraca analitik (Dhaus),
Rotary evaporator (heidolp laborata 4000),
spektrofotometri GC-MS QP2010 ULTRA
SHIMADZU.

2.2 Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian menjadi tiga tahap,

yaitu 1) Persiapan serbuk kulit kacang
tanah, 2) Proses ekstraksi kulit kacang
tanah, dan 3) Analisis ekstrak kulit kacang
tanah dengan GC-MS. Sampel kulit
kacang tanah yang digunakan diambil pada
beberapa titik (spot) dalam satu lokasi
penanaman.

Pada tahap pertama, yang merupakan
tahap persiapan bahan baku, kulit kacang
tanah dikering anginkan dan di oven,
kemudian dihancurkan dengan blender
hingga menjadi serbuk.

Tahap kedua dan ketiga meliputi
proses ekstraksi serbuk kulit kacang dan
analisis hasil ekstrak kulit kacang tanah.
Ekstraksi dilakukan dua tahap yaitu
ekstraksi pada-cair dan cair-cair. Metode
ekstraksi padat cair yang digunakan yaitu

metode maserasi dengan merendam
sampel menggunakan pelarut methanol
destilat, diaduk dan dipekatkan dengan
rotary evaporator. Ekstrak methanol yang
didapatkan diekstraksi kembali dengan
pealrut DCM dan n-heksan. Semua ekstrak
yang didapatkan dianalisis kandungan
kimianya menggunakan GC-MS.

3. Hasil dan Pembahasan
Hasil analisis GC-MS terhadap semua

ektrak pada masing-masing spot sampling
menunjukkan bahwa salah satu senyawa
target yang diduga berperan sebagai agen
antidiabetes yang teridentifikasi pada kulit
kacang tanah yaitu senyawa stigmast-5-en-
3-ol. Sedangkan dua senyawa yang lain
yaitu asam oleat dan inoleat tidak
terdeteksi pada ketiga spot sampling.
Senyawa stigmast-5-en-3-ol teridentifikasi
pada ekstrak residu DCM hasil partisi dari
campuran ekstrak residu methanol ketiga
spot sampling dengan persen area yang
kecil yaitu 4,04 % pada peak nomor 14.
Kromatogram ekstrak residu DCM
ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Kromatogram Ekstrak Residu DCM

Stigmast-5-en-3-ol merupakan suatu
steroid yang ditandai dengan empat ring
karbon yang menyatu satu sama lain dan

tersusun dengan pola 6-6-6-5. Pada
Gambar 3.2 berikut ditunjukkan struktur
senyawa stigmast-5-en-3-ol.
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Gambar. 3.2. Struktur Senyawa Stigmast-5-en-3-ol
Stigmast-5-en-3-ol dikatakan sebagai

agen antidiabetes karena menurut hasil
penelitian Sujatha (2009) senyawa
stigmast-5-en-3-ol memiliki mekanisme
kerja yang sama dengan insulin, yakni
menstimulasi transport glukosa secara in
vitro dan memiliki peran yang sangat besar
sebagai antidiabetes serta dapat
menurunkan kolesterol.

International Jurnal Of Diabetes
Mellitus Sujatha (2009) menjelaskan hasil
penelitiannya tentang peran senyawa ini
dalam mengurangi resiko diabetes yakni
selain mampu merangsang transport
glukosa juga dapat mengaktifkan reseptor
insulin, senyawa ini dapat bekerja sebagai
insulin mametis ampuh dalam kondisi
resestensi insulin. Kemampuan tersebut
menjadikan senyawa ini berpotensi dapat
bekerja pada diabetes tipe I dan II yakni
dalam kondisi kekurangan insulin maupun
resistensi insulin. Resestensi insulin
ditandai dengan menurunnya jumlah
transporter glukosa yaitu GLUT4 pada otot
rangka (Stepherd, at al. 1999). Penelitian
tersebut menunjukkan bahwa  senyawa
Stigmast-5-en-3-ol dapat meningkatkan
jumlah GLUT4 sehingga transport glukosa
ke ototpun dapat meningkat. Studi terbaru
menunjukkan senyawa Stigmast-5-en-3-ol
mampu meningkatkan transport glukosa
hingga 1,4 kali lipat (Hwang SL, et al.
2008).

Penelitian yang dilakukan oleh
Nystrom et al. (2007) dan Li et al.(2007)
memberikan hasil bahwa grup senyawa
sterol, seperti (3β,22E)-stigmasta-5,22-
dien-3-ol (stigmasterol) dan (3β)-stigmast-
5-en-3-ol (β-sitosterol) mampu mencegah
oksidasi lemak dengan memutus rantai
oksidasi yang disebabkan oleh radikal

bebas. Hal ini menjadi landasan kuat untuk
menyatakan bahwa senyawa ini adalah
agen diabetes yang ampuh karena  pada
pengobatan diabetes mellitus, antioksidan
merupakan bagian yang sangat penting,
yaitu dalam pengaruhnya untuk menekan
jumlah radikal bebas dalam tubuh yang
disebabkan oleh hiperglikemia.
Hiperglikemia menyebabkan autooksidasi
glukosa, glikasi protein, dan aktivasi jalur
metabolisme poliol yang selanjutnya
mempercepat pembentukan senyawa
oksigen reaktif (Ueno, 2002). Peningkatan
suplai antioksidan yang cukup akan
membantu pencegahan komplikasi klinis
diabetes melitus (Rahbani-Nobar, 1999),
meskipun data penelitian belum konsisten.
Penelitian sebelumnya pada hewan
percobaan membuktikan bahwa
antioksidan dapat menghambat tahap awal
komplikasi diabetes mellitus yaitu
retinopati, nefropati, dan neuropati
(Kowluru, 2001). Demikian juga pada
penelitian manusia, antioksidan dapat
menghambat komplikasi mikrovaskular,
penurunan insidens penyakit jantung
koroner, perbaikan sistem saraf otonom
jantung, dan perbaikan vasodilatasi
(Beckman, 2001).

Senyawa stigmast-5-en-3-ol dikatakan
konsisten terkandung dalam kulit kacang
tanah namun dengan kelimpahan yang
sangat kecil. Pada penelitian sebelumnya,
senyawa ini teridentifikasi pada lokasi
pengambilan sampling yang berbeda di
Pulau Lombok. Senyawa initeridentifikasi
dengan persen area yang kecil disebabkan
oleh tertutupinya senyawa ini dengan
senyawa major lain yang jumlahnya lebih
besar dengan waktu retensi yang sama atau



SKRIPSI, 2015

HILWANA (G1C 011 017) Page 5

hampir sama dan dengan berat jenis yang
sama.

Selain senyawa-senyawa target tadi,
senyawa yang juga diduga memiliki peran
sebagai agen antidiabetes yaitu senyawa 9-
octadecenoic acid (z)-, 2-hydroxyl-1-
(hydroxymethyl)  ethyl ester, terdeteksi
pada ekstrak n-heksan spot 3 (1,91%),
ekstrak DCM spot 1-3 (2,36%; 3,24%, dan
12,67%), dan ekstrak residu spot 1-3
(4,91%, 6,19%, dan 2,08%) serta pada
ekstrak residu n-heksan (2,58%), ekstrak
residu DCM (11,37%) dan ekstrak
campuran residu methanol (6,17%).

Senyawa 9-octadecenoic acid (z)-, 2-
hydroxyl-1-(hydroxymethyl)  ethyl ester
teridentifikasi memiliki kelimpahan
tertinggi pada ekstrak DCM spot 3 dengan
persen area sebesar 12,67 %.
Kromatogram dari ekstrak DCM spot 3
kulit kacang tanah ditunjukkan pada
Gambar 3.3.

Senyawa ini dapat dikatakan konsisten
terkandung dalam kulit kacang tanah
karena teridentifikasi hampir di semua
ekstrak kulit kacang tanah ketiga spot
sampling dengan kelimpahan yang cukup
besar.

Gambar 3.3. Kromatogram Ekstrak DCM Spot 3 Kulit Kacang Tanah
Senyawa 9-octadecenoic acid (z)-, 2-
hydroxyl-1-(hydroxymethyl)  ethyl ester
atau 2- Oleoylglycerol (2OG) adalah
monoasilgliserol yang ditemukan dalam
jaringan biologis. Sintesis senyawa 2-
Oleoylglycerol berasal dari prekursor
diasilgliserol. Senyawa ini dimetabolisme

menjadi asam oleat dan gliserol oleh
enzim lipase monoasilgliserol (MAGL)
(Wikipedia, 2014). Gambar 3.4 akan
ditunjukkan struktur senyawa 9-
octadecenoic acid (z)-, 2-hydroxyl-1-
(hydroxymethyl) ethyl ester.

Gambar. 3.4. Struktur Senyawa 9-octadecenoic acid (z)-, 2-hydroxyl-1-(hydroxymethyl)
ethyl ester
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Senyawa ini diduga memiliki peran
sebagai agen antidiabetes karena
berdasarkan studi pustaka, pada tahun 2011,
2-Oleoyglycerol ditemukan menjadi ligan
endogen untuk GPR119 dan telah terbukti
meningkatkan glucagon-like peptide-1
(GLP-1) dan gastric inhibitory polypeptide
(GIP) (Wikipedia, 2014). GLP-1 dan GIP
merupakan hormon inkretin yaitu hormon
polipeptida yang disintetis di usus yang
merangsang sekresi insulin sebagai respon
terhadap asupan makanan. Reseptor GIP
terdapat pada sel beta pankreas. Reseptor
GLP-1 predominan terdapat pada sel beta
dan sel alfa pankreas. Selain pada sel
pankreas, reseptor GLP-1 terdapat juga pada
jaringan sel lain yaitu di jantung, ginjal,
system saraf pusat dan tepi, hati dan saluran
cerna. Pengikatan GIP dan GLP-1 pada
reseptornya akan merangsang sekresi insulin
yang dependen glukosa melalui aktivitas
reseptor G-protein pada sel beta pankreas,
hal ini akan merangsang produksi Cyclic
adenosine monophosphate dan aktivasi
protein kinase A. Setelah makan, hormon
inkretin GIP dan GLP-1 akan disekresikan,
kemudian berikatan dengan reseptornya
masing-masing dan merangsang pelepasan
insulin dari sel beta pancreas (Ratna dan
Sayogo, 2011).

Stimulasi reseptor inkretin akan
menyebabkan efek inkretin yaitu
peningkatan sekresi insulin lebih tinggi
secara signifikan saat diberikan asupan
glukosa oral, daripada asupan glukosa
intravena. Stimulasi dari inkretin ini
bertanggung jawab atas 50-70% sekresi
insulin sebagai respon pemberian gukosa
oral. Pada penderita DM tipe 2, efek inkretin
ini berkurang bahkan menghilang. Sehingga,
salah satu upaya untuk memperbaiki fungsi
sel beta pankreas adalah melalui stimulasi
hormon inkretin (Faisal, 2014). Inkretin
yang efeknya paling poten, yaitu GLP-1,
mempengaruhi sekitar 80% peningkatan
respons insulin. Selebihnya, peningkatan

sekitar 20%, dipengaruhi oleh glucose-
dependent insulinotropic peptides (GIP)
dengan cara mencegah apoptosis dan
memperpanjang masa hidup dari sel beta
pankreas (Ratna dan Sayogo,2011).

GLP-1 merupakan salah satu hormon
inkretin yang berperan penting dalam
stimulasi sel beta pankreas untuk
menghasilkan insulin, dan secara langsung
menghambat sekresi glukagon, sehingga
terjadi penurunan kadar glukosa darah
pascapandrial. Stimulasi sekresi GLP-1
berlangsung segera setelah seseorang
mengonsumsi makanan yang mengandung
karbohidrat dan protein, dan mencapai
puncaknya dalam 30-120 menit setelah
makan. Namun, pada penyandang, DM tipe
2 tampak adanya kecenderungan bahwa
sekresi GLP-1 lebih rendah dibandingkan
dengans individu sehat. (Ratna dan Sayogo,
2011).

Kerja dari Glucagon-like peptide-1
(GLP-1), yang disekresi oleh sel L endokrin
di mukosa sekum dan kolon bersifat
“glucose dependent” (tergantung glukosa),
sehingga tidak menimbulkan efek
hipoglikemi. Penurunan kadar glukosa darah
yang dipicu GLP-1 terjadi disamping karena
kerjanya yang kuat merangsang sekresi
insulin, juga menghambat sekresi glukagon
dan pengosongan lambung, meningkatkan
rasa kenyang, sehingga dapat mengurangi
asupan makanan dan menyebabkan
penurunan berat badan. Hal ini berbeda
dengan obat-obatan antidiabetes oral yang
telah digunakan sebelumnya yang cenderung
menyebabkan peningkatan berat badan
(sulfonilurea, thiazolidindion, dan insulin).
Obat-obatan tersebut juga tidak dapat
menahan laju penurunan fungsi sel beta
yang berlangsung secara progresif (Faisal,
2014). GLP-1 juga dapat meningkatkan
ambilan glukosa serta hambatan terhadap
gluconeogenesis dan memfasilitasi
peningkatan pembuangan glukosa melalui
mekanisme neural. GLP-1 merangsang
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transkripsi gen insulin dan menstabilkan
insulin mRNA, sehingga meningkatkan
insulin yang dihasilkan sel beta. Pada hewan
coba, GLP-1 juga memiliki efek trofik
terhadap sel-sel beta pankreas, melalui
stimulasi pertumbuhan dan differensiasi sel
serta hambatan proses apoptosis (Shahab,
2015).

Selain dapat meningkatkan ekskresi
hormone inkretin, senyawa ini juga dapat
mengaktifkan GPR119. GPR119 merupakan
reseptor pasangan protein G (GPCRs) yang
dikodekan oleh gen GPR119 pada manusia.
GPR119 ditemukan terutama di pankreas
dan saluran pencernaan pada tikus dan
manusia, serta pada otak tikus. Dengan
diaktifkan reseptor ini, terbukti
menyebabkan berkurangnya asupan
makanan dan berat badan tubuh pada tikus.
Selain itu, ketika diaktifkan, reseptor
mempromosikan sekresi hormon tertentu,
yang disebut Glukagon-Like- Peptida-1
(GLP-1), di usus, yang pada gilirannya
meningkatkan sekresi insulin dari pankreas.
Oleh karena itu, GPR119 dan GLP-1
merupakan komponen kunci dalam
mengatur keseimbangan glukosa dalam
tubuh (Scripps Research Institute, 2010).

Sedangkan senyawa-senyawa major
yang teridentifikasi dalam ekstrak kulit
kacang tanah yang meiliki persen area > 5 %
diketahui memiliki berbagai aktivitas
biologi. Senyawa-senyawa major tersebut
ada yang teridentifikasi pada semua ekstrak
kulit kacang tanah ketiga spot sampling dan
ada yang tidak. Senyawa major yang
teridentifikasi pada semua ekstrak kulit
kacang tanah ketiga spot sampling adalah
hexadecanoic acid (Palmitic Acid) dan
octadecanoic acid (Stearic Acid). Kedua
senyawa ini diduga merupakan kandungan
utama dalam kulit kacang tanah. Sedangkan
senyawa major yang tidak teridentifikasi
pada semua ekstrak kulit kacang tanah
ketiga spot sampling yaitu heptadecene-(8)-
carbonic acid-(1); 1,2-benzenedicarboxylic

acid, bis(2-ethylhexyl) ester; 1,2-
benzenedicarboxylic acid, diisooctyl ester;
9-octadecenal; Pentanone, 4-hydroxy-4-
methyl (CAS) diaceton alcohol, Ibogamin-
18-carboxylic acid, 12-methoxy-, methyl
ester; 9-octadecenoic acid, methyl ester dan
Mome Inositol.

Sebagian besar senyawa-senyawa major
yang terkandung dalam ekstrak kulit kacang
tanah memiliki aktivitas biologi sebagai anti
bakteri, antioksidan, anti virus, anti
inflamasi, anti deuretik, anti cancer, anti
tumor dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan
penelitian Sulistyani, dkk (2011) yang
menyebutkan bahwa kulit kacang tanah
dapat dijadikan sebagai sumber antioksidan
alami karena aktivitas antioksidan dari
ekstrak kulit kacang tanah hampir menyamai
aktivitas antioksidan sintesis TBHQ. Selain
sebagai antioksidan, bukti kulit kacang tanah
memiliki aktivitas antibakteri terlihat dari
hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol
kulit kacang tanah pada E.Coli dan S.Aereus
yang hasilnya menunjukkan bahwa pada
konsentrasi 100 ppm, aktivitas antibakteri
ekstrak kulit kacang tanah hampir sebanding
dengan Amoxicillin (Dewi., dkk, 2011).

4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis kimia dan

tinjauan kepustakaan dapat disimpulkan hal-
hal sebagai berikut :
 Pada ekstrak kulit kacang tanah

teridentifikasi senyawa stigmast-5-en-3-
ol dan 9-Octadecenoic acid (z)-, 2-
hydroxyl-1-(hydroxymethyl)  ethyl ester
atau 2- Oleoylglycerol (2OG) yang
diduga memiliki aktivitas antidiabetes.

 Senyawa stigmast-5-en-3-ol
teridentifikasi hanya pada ekstrak residu
DCM dengan persen area sebesar 4,04
%. Sedangkan 9-octadecenoic acid (z)-,
2-hydroxyl-1-(hydroxymethyl)  ethyl
ester (2- Oleoylglycerol) teridentifikasi
memiliki kelimpahan tertinggi pada
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ekstrak DCM Spot 3 dengan persen area
sebesar 14,75% .

 Senyawa-senyawa yang diduga berperan
sebagai antidiabetes yaitu stigmast-5-en-
3-ol dan 9-octadecenoic acid (z)-, 2-
hydroxyl-1-(hydroxymethyl)  ethyl ester
(2-Oleoylglycerol) ditemukan konsisten
pembentukannya pada kulit kacang
tanah.

 Senyawa-senyawa major ada yang
teridentifikasi pada semua ekstrak kulit
kacang tanah ketiga spot sampling dan
ada yang tidak. Senyawa major yang
teridentifikasi pada semua ekstrak kulit
kacang tanah ketiga spot sampling
adalah hexadecanoic acid (Palmitic
Acid) dan octadecanoic acid (Stearic
Acid). Sedangkan senyawa major yang
tidak teridentifikasi pada semua ekstrak
ketiga spot sampling yaitu heptadecene-
(8)-carbonic acid-(1); 1,2-
benzenedicarboxylic acid, bis(2-
ethylhexyl) ester; 1,2-
benzenedicarboxylic acid, diisooctyl
ester; 9-octadecenal; Pentanone, 4-
hydroxy-4-methyl (CAS) diaceton
alcohol, Ibogamin-18-carboxylic acid,
12-methoxy-, methyl ester; 9-
octadecenoic acid, methyl ester dan
Mome Inositol.
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