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Abstrak 

Latar Belakang: Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan 

peningkatan kadar glukosa darah akibat gangguan aktivitas insulin. Ramuan obat 

tradisional khas NTB yang terbuat dari daun salam (Syzygium polyanthum), daun 

sambiloto (Andrographis paniculata), daun pegagan (Centella asiatica), dan akar alang-

alang (Imperata cylindrica) memiliki potensi untuk menurunkan kadar glukosa darah 

melalui pengaruh yang ditimbulkan oleh komponen-komponen kimiawi dalam masing-

masing tanaman.  

Metode: Penelitian ini merupakan studi eksperimental dengan rancangan pretest and 

posttest control group. Subjek penelitian adalah 24 ekor mencit BALB/c yang terbagi 

dalam 4 kelompok dan seluruhnya diinduksi dengan aloksan. Kelompok satu (P1) dan 

kelompok dua (P2) merupakan kelompok perlakuan yang diberikan ekstrak ramuan obat 

tradisional khas NTB dalam dosis setara dengan 40 g bahan segar dan 80 g bahan segar. 

Kelompok tiga (K+) merupakan kelompok kontrol positif yang diberi glibenklamid 

sedangkan kelompok empat (K-) merupakan control negatif yang hanya diberi aquades. 

Semua kelompok mendapat perlakuan selama 14 hari dan pengambilan sampel dilakukan 

pada hari ke 15. Analisis data dilakukan dengan uji statistik parametrik One-Way Anova. 

Hasil: Uji One-Way Anova menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara 

ekstrak ramuan obat tradisional khas NTB dibandingkan dengan glibenklamid terhadap 

penurunan kadar glukosa darah setelah perlakuan (p=0,861).  

Kesimpulan: Pemberian ekstrak ramuan obat tradisional khas NTB setara dengan dosis 40 

g dan 80 g bahan basah tidak memiliki perbedaan yang bermakna dibandingkan dengan 

glibenklamid terhadap kadar glukosa darah mencit BALB/c yang diinduksi aloksan.  
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PENDAHULUAN 

Diabetes mellitus (DM) merupakan 

suatu gangguan metabolik yang 

dikarakteristikkan dengan adanya 

peningkatan kadar glukosa darah yang 

abnormal, disebut juga sebagai 

hiperglikemia, akibat gangguan sekresi 

insulin atau gangguan respon sel terhadap 

insulin.1 WHO memprediksikan bahwa 

pada tahun 2030, jumlah orang dewasa 

yang menderita DM kemungkinan akan 

berlipat ganda di seluruh dunia, dari 

mulanya 177 juta orang pada tahun 2000 

menjadi sekitar 370 juta orang. Para ahli 

memprediksikan bahwa insidensi DM 

akan meningkat tajam menjadi 64% di 

tahun 2025, yang berarti sekitar 53,1 juta 

jiwa akan didiagnosis mengidap penyakit 

tersebut.1 

Diabetes mellitus umumnya 

dikelompokkan menjadi dua yaitu DM 

Tipe 1 dan DM Tipe 2. DM Tipe 1 disebut 

sebagai DM dependen insulin karena 

kurangnya sekresi insulin yang dihasilkan 

oleh pankreas, dan DM Tipe 2 disebut 

sebagai DM independen insulin karena 

menurunnya sensitivitas dari jaringan 

target terhadap insulin yang disebut 

sebagai resistensi insulin.1 

Gangguan insulin menyebabkan 

seluruh metabolisme dalam tubuh menjadi 

terganggu. Salah satu akibat dari 

kekurangan jumlah insulin atau adanya 

resistensi insulin adalah terganggunya 

metabolisme glukosa yang menyebabkan 

sebagian besar sel-sel di dalam tubuh tidak 

dapat mengangkut dan menggunakan 

glukosa tersebut. Hal ini menyebabkan 

konsentrasi glukosa dalam darah terus 

meningkat, metabolisme glukosa di dalam 

sel menjadi menurun drastis, dan sel-sel 

akan berusaha memanfaatkan lemak dan 

protein yang ada sebagai penggantinya. 

Keadaan tersebut dinamakan sebagai 

hiperglikemia.1 

Indonesia merupakan negara yang 

kaya dengan keanekaragaman tumbuhan. 

Masyarakat Indonesia sejak dahulu kala 

sudah terbiasa untuk memanfaatkan 

tanaman yang tumbuh di sekitar mereka 

sebagai pangan dan bahan dasar 

pengobatan tradisional. Banyak obat yang 

berasal dari tanaman digunakan untuk 

mengobati penyakit kronis salah satunya 

DM. Terdapat suatu ramuan obat 

tradisional yang sudah cukup dikenal di 

kalangan suku asli provinsi Nusa Tenggara 

Barat yaitu suku Sasak. Ramuan tersebut 

umumnya digunakan untuk mengontrol 

kadar lemak darah atau kolesterol. 

Ramuan obat tradisional tersebut terdiri 

dari daun salam (Syzygium polyanthum), 

daun sambiloto (Andrographis 

paniculata), daun pegagan (Centella 

asiatica), dan akar alang-alang (Imperata 
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sylindrica). Berdasarkan hasil tinjauan 

pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti, 

masing-masing tanaman tersebut juga 

mampu menghasilkan efek antidiabetik 

dengan membantu menurunkan kadar 

glukosa darah.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan 

metode eksperimental melalui percobaan 

laboratorium. Rancangan penelitian yang 

digunakan adalah Posttest-Only Control 

Group Design yaitu rancangan penelitian 

disusun dengan mengambil data setelah 

perlakuan pada sampel yang dipilih secara 

random. Dalam penelitian ini juga 

dilakukan pretest untuk memastikan 

hewan coba telah mengalami 

hiperglikemia setelah diinduksi aloksan. 

Dalam penelitian ini terdapat dua 

kelompok perlakuan, satu kelompok 

kontrol positif, dan satu kelompok kontrol 

negatif. Semua kelompok akan diinduksi 

dengan aloksan sebanyak 100 mg/kg BB 

intraperitoneal. Kelompok perlakuan 1 

akan diberikan ekstrak ramuan setara 

dengan 144 mg bahan mentah per 20 g BB 

mencit sedangkan kelompok perlakuan 2 

akan diberikan ekstrak ramuan setara 

dengan 288 mg bahan mentah per 20 g BB 

mencit. Kelompok kontrol positif akan 

diberikan glibenklamid secara oral 

sebanyak 5 mg/hari. Kelompok kontrol 

negatif akan diinduksi dengan aloksan dan 

selanjutnya tidak diberi perlakuan (hanya 

diberikan pakan dan aquades). Penelitian 

ini akan menilai perbandingan khasiat 

penurunan kadar gula darah ekstrak 

ramuan obat tradisional khas NTB dengan 

glibenklamid. Penelitian ini telah 

mendapatkan persetujuan dari Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan Universitas 

Mataram. 

 Variabel tergantung dalam 

penelitian ini adalah kadar gula darah 

puasa mencit BALB/c jantan. Dinyatakan 

mengalami hiperglikemia apabila ≥ 126 

mg/dl. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah ekstrak ramuan obat tradisional 

khas NTB dengan dosis setara 144 mg dan 

288 mg per 20 g berat badan mencit, 

glibenklamid dengan dosis 5 mg/hari, dan 

aquades. 

Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik parametrik yaitu 

One-Way Analysis of Variances (One-Way 

Anova) untuk melihat ada tidaknya 

perbedaan yang bermakna pada hasil 

penelitian. Hasil dinyatakan berbeda 

secara bermakna jika didapatkan nilai 

signifikansi p < 0,05. Sebelum 

menggunakan uji One-Way Anova harus 

dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. 

Uji normalitas akan dilakukan 

menggunakan uji Saphiro-Wilk karena 

jumlah sampel kurang dari 50. Data dapat 

dikatakan terdistribusi normal dan 

homogen apabila didapatkan nilai 

signifikansi p > 0,05.  
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HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Tabel 1. Rerata Kadar Glukosa Darah 

Puasa Sebelum dan Sesudah Perlakuan 

Kelompok Rerata ± 

SD 

Sebelum 

Perlakuan 

(mg/dl) 

Rerata ± 

SD 

Sesudah 

Perlakuan 

(mg/dl) 

P1 383,00 ± 

165,21 

352,75 ± 

129,52 

P2 478,00 ± 

153,94 

404,50 ± 

149,69 

K+ 600,00 ± 

0,00 

429,00 ± 

214,76 

K- 468,50 ± 

157,03 

451,25 ± 

172,83 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan selama 14 hari, rerata kadar gula 

darah puasa mencit sebelum dan sesudah 

perlakuan menunjukkan adanya 

penurunan. Penurunan rerata terbesar 

terjadi pada kelompok K+ sebanyak 

171,00 mg/dl (28,50%), diikuti oleh 

kelompok P2 sebanyak 73,50 mg/dl 

(15,38%), selanjutnya oleh kelompok P1 

sebanyak 30,25 mg/dl (7,90%), dan 

penurunan yang paling sedikit terjadi pada 

kelompok K- yaitu 17,25 mg/dl (3,68%). 

Guna menentukan uji hipotesis 

yang akan digunakan maka harus 

dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. 

Uji normalitas yang akan dilakukan adalah 

uji Saphiro-Wilk karena jumlah sampel 

kurang dari 50. 

Tabel 2. Uji Normalitas Pengaruh 

Pemberian Ekstrak Ramuan Obat 

Tradisional Khas NTB terhadap Kadar 

Gula Darah Mencit BALB/c 

Kelompok Gula Darah 

Puasa 

Sebelum 

Perlakuan 

Gula Darah 

Puasa 

Setelah 

Perlakuan 

df Sig. df Sig. 

P1 4 0,821 4 0,496 

P2 4 0,276 4 0,890 

K+ 4 constant 4 0,322 

K- 4 0,211 4 0,087 

Hasil uji normalitas Saphiro-Wilk 

menunjukkan bahwa sebaran data normal 

karena memiliki nilai signifikansi p > 0,05. 

Hal tersebut menjadikan syarat untuk 

dilakukannya uji parametrik terpenuhi dan 

oleh karena itu, uji hipotesis yang akan 

digunakan adalah One-Way Anova. 

Tabel 3. Uji Hipotesis Parametrik 

Menggunakan One Way Anova 

Parameter Sig. 

Kadar Gula Darah Puasa 0,861 

Dari hasil uji One-Way Anova 

didapatkan nilai signifikansi kadar gula 

darah puasa sebesar 0,861 yang berarti 

lebih tinggi dari nilai p (tingkat kesalahan) 

yang digunakan yaitu p < 0,05 sehingga 

menunjukkan bahwa kedua data tidak 

memiliki hasil yang signifikan. Hal ini 

menjelaskan bahwa dengan tingkat 

kepercayaan 95% diperoleh hasil yang 

tidak bermakna terhadap kadar gula darah 

puasa dalam penelitian ini. Dikarenakan 

hasil yang diperoleh tidak signifikan maka 
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tidak perlu dilakukan uji lanjutan atau 

post-hoc. 

Pembahasan 

Diabetes mellitus merupakan 

penyakit dengan beberapa gejala kompleks 

yang tentunya akan mengganggu 

metabolisme dari karbohidrat, protein, dan 

lemak. Selain obat-obatan sintetis, obat 

herbal juga kini mulai dikembangkan 

sebagai bagian dari pencegahan DM, 

sebagai agen suportif dari obat antidiabetes 

sintetik, dan juga sebagai obat antidiabetes 

tunggal. Beragam antioksidan yang 

terkandung dalam tanaman diharapkan 

berperan efektif sebagai terapi DM. Hal 

tersebut berkaitan dengan terjadinya 

okisdasi glukosa pada DM hingga 

menyebabkan stress oksidatif yang 

dikarenakan oleh peningkatan radikal 

bebas secara terus menerus dan 

menurunnya potensi pertahanan 

antioksidan.2 

Komponen antioksidan yang 

terdapat dalam daun salam adalah tannin, 

alkaloid, flavonoid, saponin, dan squalene 

yang dapat menimbulkan efek anti 

hiperglikemia melalui mekanisme inhibisi 

absorbsi glukosa dari intestinal dan 

meningkatkan uptake glukosa di jaringan 

otot.3  Akar alang-alang juga mengandung 

flavonoid yang akan membantu penurunan 

kadar glukosa darah dengan meningkatkan 

penggunaan glukosa perifer dan 

meningkatkan aktivitas sekresi insulin.4 

Daun pegagan, selain mengandung 

flavonoid juga mengandung brahmosida 

dan brahminosida (sejenis saponin) dan 

madekasosida yang merupakan agen anti-

inflamasi kuat.5 Daun sambiloto 

mengandung andrografolida yang 

meningkatkan sensitivitas insulin melalui 

post-receptor insulin signaling pathway.6 

Aktivitas anti-hiperglikemik dari 

andrografolida dikaitkan dengan aktivitas 

antioksidan dan inhibisi NF-kappa B. 

Komponen ini juga meningkatkan 

penggunaan glukosa melalui peningkatan 

mRNA dan kadar protein dari GLUT-4, 

menstimulasi pelepasan insulin, dan 

meninhibisi absorbsi glukosa di usus 

melalui inhibisi enzim alfa-glukosidase 

dan alfa-amilase.7 

Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian menunjukkan bahwa obat 

glibenklamid memiliki kemampuan yang 

paling besar untuk menurunkan kadar gula 

darah. Akan tetapi, ekstrak ramuan obat 

tradisional khas NTB juga memiliki 

potensi dalam menurunkan kadar gula 

darah, meskipun efeknya masih belum 

cukup signifikan. Hal ini kemungkinan 

besar berkaitan dengan cara pembuatan 

ekstrak, dosis dan lama pemberian ekstrak, 

serta hewan coba yang digunakan dalam 

penelitian. Ekstraksi dengan teknik 

maserasi dapat mempengaruhi kandungan 

antioksidan tanaman. Dosis yang 

digunakan dalam penelitian ini 
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dibandingkan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Widyawati, et al. mengenai 

ekstrak metanol daun salam3 dan 

penelitian oleh Chauhan, et al. mengenai 

ekstrak etanol daun pegagan.5 Selain itu, 

hewan coba yang digunakan juga lebih 

kecil dan memiliki ketahanan tubuh serta 

waktu hidup yang lebih singkat 

dibandingkan dengan tikus yang 

digunakan pada kedua penelitian tersebut. 

Jenis hewan yang digunakan juga 

membatasi variasi dosis yang mungkin 

dilakukan. 

Selain terkait dengan proses 

penelitian, kelemahan penelitian juga 

berasal desain penelitian yang digunakan 

yaitu adanya kemungkinan pretest yang 

dilakukan mempengaruhi perlakuan dan 

nilai posttest serta terjadi Type II beta 

error pada penelitian dengan jumlah 

sampel yang terlalu kecil. Kelemahan 

lainnya adalah terkait nilai signifikansi p 

yang digunakan dalam uji One-Way Anova 

yaitu sebesar p < 0,05 sedangkan nilai 

signifikansi uji yang seharusnya digunakan 

untuk obat adalah p < 0,01.8 

 

KESIMPULAN 

Pemberian ekstrak ramuan obat 

tradisional khas NTB yang terbuat dari 

daun salam, daun pegagan, daun 

sambiloto, dan akar alang-alang tidak 

menghasilkan perbedaan yang signifikan 

dibandingkan dengan pemberian 

glibenklamid. Penurunan gula darah yang 

dihasilkan oleh ekstrak ramuan obat 

tradisional khas NTB juga tidak lebih baik 

dari glibenklamid. 
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