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ABSTRAK 
 

 
Septhi Santika Nugrahani, 2012 

Analisis Perbandingan Efektifitas Ekstrak Akar, Batang, dan Daun Meniran 

(Phyllanthus ninuri) Dalam Menurunkan Kadar Glukosa Darah Mencit. 

VI + 72 halaman + 22 tabel + 3 gambar + 9 lampiran 

 

Penelitian mengenai khasiat ekstrak meniran (Phyllanthus niruri L.) sudah sering 

dilakukan. Dari beberapa penelitian sebelumnya diketahui bahwa seluruh bagian dari 

tanaman meniran mampu menurunkan  kadar glukosa darah dalam berbagai dosis. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan efektifitas setiap bagian dari herba 

meniran yaitu akar batang dan daun dalam menurunkan kadar glukosa darah. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan  rancangan 

penelitian pre and post test control group design,  menggunakan 25 ekor mencit strain 

balb/c yang diberi beban glukosa dan dibagi menjadi 5 kelompok I kelompok kontrol, 

kelompok II pemberian glibenklamid, kelompok III ekstrak akar meniran, kelompok IV 

ekstrak batang meniran, dan kelompok V ekstrak daun meniran. 

Terdapat perbedaan penurunan kadar glukosa darah antara sebelum dan setelah 

diberi perlakuan pada kelompok II(glibenklamid), III(ekstrak akar meniran), IV(ekstrak 

batang meniran) dan V (ekstrak daun meniran) dengan nilai kurang dari 0,05 (p<0,05). 

Analisis perbandingan antar kelompok pemberian ekstrak akar, batang, dan daun meniran 

dengan uji One way Anova p=0,369 tidak menunjukkan perbedaan penurunan kadar 

glukosa darah yang bermakna (p>0,05). 

Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa terdapat perbedaan penurunan kadar 

glukosa darah pada tiap-tiap kelompok perlakuan (Ekstrak akar, batang, dan daun 

meniran), akan tetapi tidak terdapat perbedaan penurunan kadar glukosa darah yang 

signifikan antara ekstrak akar, batang, dan daun meniran (Phyllanthus ninuri L). 

 

Kata Kunci: Kadar glukosa darah, ekstrak meniran, toleransi glukosa 

Kepustakaan:  36 (1993-2012) 
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ABSTRACT 
 

Septhi Santika Nugrahani 

The Effectiveness Comparative Analysis of Root, Stems, and Leaves of Meniran 

(Phyllanthus ninuri) Extract in Lowering the Mice Blood Glucose Level. 

VI + 72 pages + 22 tables + 3 images + 9 attachments 

 

The research about the benefits of meniran extract (Phyllanthus niruri L.) has 

already been done often. Based on several previous researches, it is known that all of part 

of Meniran plant is able to reduce the blood glucose level in various doses. This study 

aims at looking at the effectiveness comparison in every part of Meniran herb, they are; 

root, stem, and leaf in lowering the blood glucose level. 

This study is an experimental study using pre and post test control group design, 

using 25 mice balb/c strain which were given glucose charge and divided into 5 groups; I 

control group, II group glibenclamide administration, III group Meniran root extract, IV 

Meniran stem extract, and V group Meniran leaf extract. 

There are differences of the blood glucose levels lowering before and after giving 

the treatment toward II group (glibenclamide), III (meniran root extract), IV (stem 

meniran extract), and V (meniran leaf extract) with the value of less than 0,05 (p<0,05). 

The comparison analysis among the root, stem, and meniran leaf extract by using One 

way anova examination p=0,369 did not show the real differences of blood glucose level 

lowering (p>0,05). 

Based on the study, it is found that there is a blood glucose level lowering 

difference in every treatment group (root, stem, and leaf extract), yet it is not found a 

significance differnce of blood glucose level lowering among root, stem, and meniran leaf 

(Phyllanthus ninuri L). 

 
Keywords: Blood glucose level, meniran extract, glucose tolerance 
Literature: 36 (1993-2012) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG 

Saat ini di negara berkembang telah terjadi pergeseran penyebab kematian 

utama yaitu dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Kecenderungan 

transisi ini dipengaruhi oleh adanya berubahnya gaya hidup, urbanisasi dan 

globalisasi. Penyakit yang tergolong dalam penyakit tidak menular yang 

mengiringi proses penuaan usia (degeneratif) diantaranya: Neoplasma (Kanker), 

Gangguan mental, Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Diabetes Melitus, dan 

lain-lain (Profil Kesehatan Kota Semarang, 2009). Diabetes Melitus (DM) 

merupakan kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang mengalami 

peningkatan kadar gula (glukosa) darah akibat kekurangan hormon insulin secara 

absolut dan relatif (Almatsier S, 2008: 137).  

Menurut WHO (World Health Organization) lebih dari 220 juta orang di 

seluruh dunia mengidap diabetes. Pada tahun 2004, diperkirakan 3,4 juta orang 

meninggal dari konsekuensi gula darah tinggi. Lebih dari 80% kematian karena 

diabetes terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah. Badan Kesehatan Dunia 

memprediksi kenaikan jumlah penyandang diabetes mellitus di Indonesia dari 8,4 

juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030. Dari data diabetes 

nasional 2011 yang diluncurkan pada tanggal 26 Januari 2011 oleh American 

Diabetes Association, bahwa jumlah total  prevalensi diabetes 25,8 juta anak-anak 

dan orang dewasa di Amerika Serikat sebesar 8,3% dari populasi memiliki 

diabetes. Dan terdapat kasus baru yaitu 1,9 juta didiagnosa diabetes pada orang 
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berusia 20 tahun dan lebih tua pada tahun 2010. Badan Federasi Diabetes 

Internasional (IDF) pada tahun 2009, memperkirakan kenaikan  jumlah 

penyandang diabetes mellitus dari 7,0 juta tahun 2009 menjadi 12,0 juta tahun 

2030. Meskipun terdapat perbedaan angka prevalensi, laporan keduanya 

menunjukan adanya peningkatan jumlah penyandang diabetes sebanyak 2-3 kali 

lipat pada tahun 2030. Di dunia, Indonesia menduduki rangking ke 4 (empat) 

dunia setelah Amerika Serikat, China, dan India dalam prevalensi diabetes 

(Departemen Kesehatan, 2011). 

Pengetahuan tentang khasiat dan keamanan tanaman obat di Indonesia 

biasanya hanya berdasarkan pengalaman empiris yang biasanya diwariskan secara 

turun temurun dan belum teruji secara ilmiah. Untuk itu diperlukan penelitian 

tentang obat tradisional, sehingga nantinya obat tersebut dapat digunakan dengan 

aman dan efektif. Meniran (Phyllanthus niruri L.) merupakan tumbuhan liar suku 

Euphorbiaceae yang hidup di daerah beriklim tropis. Di Indonesia tanaman ini 

sangat mudah ditemukan di tepi jalan, tanah kosong, kebun, sungai bahkan di 

pekarangan rumah. Zat yang terkandung dalam meniran seperti flavonoid, filantin, 

hipofilantin, damar dan tanin dipercaya berkhasiat sebagai diuretik, antioksidan, 

antiinflamasi, antidiabetes, antipiretik dan penambah nafsu makan. Dalam seluruh 

bagian herba Meniran terdapat  kandungan flavonoid yang berperan sebagai 

antioksidan. Kandungan flavonoid mengandung efek hipoglikasi yang disebabkan 

karena senyawa glikosida yang terabsorbsi dalam darah, sehingga mudah 

diekskresikan melalui urin. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyu 

Widowati (2008) dijelaskan bahwa antioksidan vitamin bermanfaat dapat 
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mengurangi kerusakan oksidatif pada penderita diabetes. Hasil penelitian di Turki 

menunjukkan pada tiga puluh penderita DM-2 ditemukan adanya 

ketidakseimbangan oksidan dan antioksidan dalam plasma penderita diabetes 

dibanding kontrol.  

Penelitian mengenai khasiat ekstrak meniran (Phyllanthus niruri L.) sudah 

sering dilakukan, dan peneliti melihat khasiat dari setiap bagian herba meniran 

mempunyai potensi dapat digunakan untuk mengontrol DM dan harganya lebih 

murah jika dibandingkan dengan obat-obat kimiawi, meskipun ada kandungan zat 

aktif yang belum diketahui. Okoli et. al (2010) menyebutkan bahwa ekstrak 

methanol dari seluruh bagian Phyllanthus  niruri memiliki potensi besar sebagai 

antidiabetes. Selain itu, hasil penelitian tentang penurunan kadar  glukosa darah 

pada tikus setelah pemberian ekstrak metanol akar meniran (Phyllanthus ninuri) 

yang dilakukan oleh Fahri dkk (2005) menunjukkan aktivitas  penurunan  kadar  

glukosa  darah  pada seluruh  dosis  perlakuan. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Wijaya (2007) menunjukkan bahwa menunjukkan persentase  

penurunan kadar glukosa darah mencit setelah pemberian ekstrak Meniran 1 

DMct(Dosis Mencit) (3,40%) dan 2 DMct (3,09%) yang berbeda bermakna secara 

statistik (p<0,05) jika dibandingkan dengan kontrol. Sedangkan bila dibandingkan 

dengan pembanding, tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna ( p>0,05). Hal 

ini menunjukkan bahwa ekstrak herba meniran dapat menurunkan kadar glukosa 

darah pada mencit. 

Melihat  dari penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa seluruh 

bagian herba meniran terbukti dapat menurunkan kadar glukosa darah, tetapi 

belum ada penelitian yang membandingkan efektifitas penurunan kadar glukosa 
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dari masing-masing bagian herba meniran. Sebagai kelanjutan penelitian tersebut, 

peneliti ingin melihat perbandingan efektifitas setiap bagian dari herba meniran 

yaitu akar batang dan daun dalam menurunkan kadar glukosa agar nantinya 

bagian yang lebih efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah akan bisa 

dimanfaatkan sebagai penambahan dalam obat yang kini sudah ada. Berdasarkan 

uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk mengambil judul “Analisis 

Perbandingan Efektifitas Ekstrak Akar, Batang, dan Daun Herba Meniran 

(Phyllanthus Ninuri) Dalam Menurunkan Kadar Glukosa Darah Mencit ”. 

1.2  RUMUSAN MASALAH 

Secara empirik herba meniran merupakan tanaman yang dapat digunakan 

untuk mengobati diabetes melitus. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Fahri 

dkk (2005) ekstrak methanol akar meniran sudah memberikan efek penurunan 

kadar glukosa darah, sedang penelitian yang dilakukan Wijaya (2007) ekstrak 

herba meniran mulai dosis 0,0975 g/KgBB sudah memberikan efek penurunan 

kadar glukosa sebesar 3,40%. 

Adakah perbedaan efektifitas pemberian ekstrak akar, batang dan daun 

herba meniran (Phyllanthus Ninuri L) terhadap penurunan kadar glukosa darah 

mencit? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbandingan efektifitas pemberian ekstrak akar, batang, dan daun 

herba Meniran (Phyllanthus niruri L.)  dalam menurunkan kadar glukosa darah 

mencit. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengukur kadar glukosa darah sebelum perlakuan pada kelompok yang di 

beri ekstrak akar, batang, dan daun herba meniran, kelompok kontrol dan 

kelompok pembanding. 

2. Mengukur kadar glukosa darah setelah perlakuan pada kelompok yang diberi 

ekstrak akar, batang, dan daun herba meniran, kelompok pembanding dan 

kelompok kontrol. 

3. Mengetahui dan menganalisis perbedaan kadar glukosa darah pada saat 

sebelum dan sesudah pemberian ekstrak akar, batang, dan daun herba 

meniran pada tiap kelompok perlakuan 

4. Mengetahui dan menganalisis perbedaan penurunan kadar glukosa darah 

antar kelompok perlakuan. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Untuk Peneliti 

Untuk mmeningkatkan pengembangan ilmu dan teori ilmiah tentang 

pengolahan herba Meniran terhadap kadar glukosa darah pada faktor resiko 

penyakit diabetes mellitus. 

1.4.2 Untuk Masyarakat 

Memberikan informasi ilmiah mengenai pengaruh herba Meniran tentang 

manfaat herba Meniran sebagai obat untuk terapi hiperglikemik. 

1.4.3 Untuk Jurusan IKM 

Hasil penelitian dapat digunakan atau dijadikan referensi dan dasar 

pengembangan  penelitian selanjutnya. 
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1.5 KEASLIAN PENELITIAN 

Tabel 1.1 Penelitian-penelitian yang Relevan dengan Pene;itian Ini 

No Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadar 

Glukosa dan 

Kolesterol 

Total Darah 

Tikus Putih 

(Rattus  

norvegicus 

L.) 

Hiperglike

mik setelah 

Pemberian 

Ekstrak 

Metanol  

Akar 

Meniran 

(Phyllanthu

s niruri L.) 

 

Chasbi 

Fahri, 

Sutarno, 

Shanti 

Listyawati 

 

2005, Unit 

Pengembang-

an  

Hewan  

Percobaan  

(UPHP),  

Sub  Lab  

Pangan  Gizi  

Pusat Antar 

Universitas 

(PAU) UGM 

Yogyakarta 

dan  

Sub  Lab  

Biologi  

Laboratorium  

Pusat  MIPA  

UNS  

Surakarta 

 

Eksperimen, 

Rancangan 

Acak 

Lengkap 

(RAL) 

 

Variabel 

bebas:  

Pemberian 

Ekstrak 

Metanol  

Akar 

Meniran 

(Phyllanthus 

niruri L.) 

Variabel 

terikat:  

Kadar 

Glukosa dan 

Kolesterol 

Total Darah 

Tikus Putih 

(Rattus  

norvegicus 

L.) 

Hiperglikemi

k 

 

Menunjukkan  

aktivitas  

penurunan  

kadar  glukosa  

darah  pada  

seluruh  dosis  

perlakuan. 

Dan tidak 

menunjukkan  

aktivitas  

penurunan 

kadar 

kolesterol 

total darah 

pada seluruh  

dosis  

perlakuan  

yaitu 

2mg/200g  

BB, 4mg/200g  

BB, 6mg/200g 

BB, 8mg/200g 

BB dan 10 

mg/200g BB. 

2. Evaluation 

of 

antidiabetic 

potentials of 

Phyllanthus  

niruri in 

alloxan 

diabetic rats  

 

 

 

 

 

Okoli et. al 

 

 

Department 

of 

Pharmacolog

y and 

Toxicology, 

Faculty of 

Pharmaceutic

al Sciences, 

University of 

Nigeria 

 

 

 

Eksperimen, 

Pre-test and 

postest 

control group 

design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

bebas: 

Pemberian 

Ekstrak 

methanol 

Phyllanthus 

ninuri 

Variabel 

terikat: 

Penurunan 

kadar glukosa 

darah tikus 

yang diinduksi 

aloksan. 

 

Hasil 

menunjukkan 

bahwa ekstrak 

dari bagian 

 P. niruri mem

iliki potensi 

besar sebagai 

antidiabetes. 
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3. Pengaruh 

ekstrak 

meniran 

(pyllantus 

niruri l.)  

 terhadap 

kadar 

glukosa 

darah 

mencit   

Yang 

diinduksi 

aloksan  

 

Handi 

Wijaya 

2007, 

Universitas 

Kristen 

Maranatha 

prospekt if 

eksperimental  

laboratoris 

sungguhan, 

dengan 

Rancangan  

Acak 

Lengkap, 

bersifat 

komparatif 

Variabel 

bebas:  

Ekstrak 

Meniran 

Variabel 

terikat: 

Glukosa 

darah mencit 

yang 

diinduksi 

alloksan 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

persentase  

penurunan 

kadar glukosa 

darah mencit  

setelah 

pemberian 

ekstrak 

Meniran 

1DMct 

(3,40%) dan 2 

DMct (3,09%) 

yang  

berbeda 

bermakna 

secara statistik 

( p<0,05) jika 

dibandingkan 

dengan 

kontrol.  

Sedangkan 

bila 

dibandingkan 

dengan 

pembanding, 

tidak 

menunjukkan 

perbedaan  

yang 

bermakna( 

p>0,05).  

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian 

sebelumnya adalah penelitian ini membandingkan efektifitas ekstrak akar, batang 

dan daun dari herba meniran dalam menurunkan kadar glukosa. Fahri dkk (2005) 

menyebutkan bahwa ekstrak metanol akar meniran menunjukkan adanya aktivitas 

penurunan kadar glukosa darah pada tikus. Selain itu, Okoli et. al (2009) juga 

menyebutkan bahwa ekstrak methanol dari seluruh bagian meniran (Phyllanthus 

ninuri) memiliki potensi besar sebagai antidiadetes. Dan penelitian yang 
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dilakukan oleh Handi Wijaya (2007) menyebutkan bahwa kstrak Meniran 

menurunkan kadar glukosa darah mencit yang diinduksi Aloksan. Karena meniran 

memiliki potensi sebagai antidiabetes, tetapi belum diketahui secara pasti 

efektifitas dari masing-masing bagian tanaman dalam menurunkan kadar glukosa, 

maka akan dilakukan penelitian lanjutan tentang perbandingan efektifitas dari 

masing-masing bagian tanaman meniran (akar, batang, dsn daun) dengan 

menggunakan metode yang berbeda dari metode-metode yang digunakan peneliti 

sebelumnya yaitu metode ekstraksi yang paling mudah yaitu metode teh (seduhan) 

yaitu menggunakan air panas yang bersifat polar sehingga diharapkan dapat 

menyari semua zat aktif yang terkandung dalam herba meniran. Dalam kandungan 

kimia herba meniran antara lain saponin dan flavonoid. Saponin memiliki 

polaritas  yang tinggi Flavonoid merupakan senyawa polar sehingga dapat larut 

dalam pelarut etanol, metanol, aseton, dan air. 

1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Jurusan Biologi Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada bulan bulan Oktober 2012. 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

Bidang kajian yang diteliti termasuk dalam Ilmu Kesehatan Masyarakat, 

khususnya dalam epidemiologi penyakit tidak menular dan farmakologi.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Tinjauan tentang  Diabetes Melitus 

2.1.1.1 Definisi Diabetes Melitus 

Diabetes Melitus (DM) atau disingkat Diabetes adalah gangguan kesehatan 

yang berupa kumpulan gejala yang disebabkan oleh peningkatan kadar gula 

(glukosa) darah akibat kekurangan ataupun resistensi insulin (Bustan MN, 2007 

:100). 

Diabetes Melitus adalah suatu kelainan metabolik kronis serius yang 

memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan seseorang, kualitas hidup, 

harapan hidup pasien, dan pada system pelayanan kesehatan. Diabetes Melitus 

adalah kondisi dimana konsentrasi glukosa dalam darah secara kronis lebih tinggi 

dari pada nilai normal (hiperglikemia) akibat tubuh kekurangan insulin atau fungsi 

insulin tidak efektif (Subroto MA, 2006: 5). 

Diabetes  Mellitus  (Kencing  Manis) keadaan  dimana  terjadi  kelebihan  

kadar  gula  darah  (glukosa)  dalam  darah. Kencing  manis  dapat  disebabkan  

oleh  faktor  lingkungan  seperti  kegemukan, makan makanan yang berlebihan, 

penyakit infeksi atau juga dapat disebabkan oleh faktor keturunan yang 

mengganggu hormon insulin (Profil Kesehatan Kota Semarang, 2010) 

2.1.1.2 Klasifikasi Diabetes Melitus 

Menurut Konsensus Diabetes Melitus Tahun 2006, klasifikasi DM dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2.1 Klasifikasi Etiologis DM 

Tipe 1 Destruksi sel beta, umumnya menjurus ke defisiensi 

insulin absolute 

 Autoimun 

 Idiopatik 

Tipe 2 Bervariasi mulai yang terutama dominan resistensi 

insulin disertai defisiensi insulin 

Tipe Lain  Defek genetik fungsi sel beta 

 Defek genetik kerja insulin 

 Penyakit eksokrin pancreas 

 Endokrinopati 

 Karena obat atau zat kimia 

 Infeksi 

 Sebab imunologi yang jarang 

 Sindrom genetik lain yang berkaitan dengan DM 

Diabetes Melitus 

Gestasional 

   Diabetes karena dampak kehamilan 

Sumber: Perkeni, 2006 

2.1.1.3 Tanda dan Gejala Penyakit Diabetes Melitus 

Diabetes Melitus dapat digolongkan menjadi gejalam akut dan gejala 

kronik. 

1. Gejala Akut 

Gejala penyakit DM ini dari satu penderita ke penderita lainnya tidaklah 

selalu sama, dan gejala yang disebutkan disini adalah gejala umum timbul dengan 

tidak mengurangi kemungkinan adanya variasi gejala lain, bahkan ada penderita 

diabetes yang tidak menunjukkan gejala apapun sampai pada saat tertentu. 

1) Pada permulaan gejala ditunjukkan meliputi tiga serba banyak yaitu: 

- Banyak makan (poifagia) 

- Banyak minum (polidipsia) 

- Banyak kencing (poliuria) 
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Dalam fase ini biasanya penderita menunjukkan berat badan yang terus 

naik bertambah gemuk, karena pada saat ini jumlah insulin masih mencukupi. 

2) Bila keadaan tersebut tidak cepat diobati, lama-kelamaan mulai timbul gejala 

yang disebabkan oleh kurangnya insulin.  

2. Gejala Kronik 

Gejala kronik yang sering timbul adalah seorang penderita dapat 

mengalami beberapa gejala kronik atau menahun: 

1) Kesemutan. 

2) Kulit terasa panas (wedangan) atau seperti tertusuk-tusuk jarum. 

3) Rasa tebal di kulit sehingga kalau berjalan seperti di atas bantal atau kasur. 

4) Kram. 

5) Capai. 

6) Mudah mengantuk. 

7) Mata kabur, biasanya sering ganti kacamata. 

8) Gatal disekitar kemaluan, terutama wanita. 

9) Gigi mudah goyah dan mudah lepas. 

10) Kemampuan seksual menurun, bahkan impoten. 

11) Para ibu hamil sering mangalami keguguran atsu kematian janin dalam 

kandungan atau dengan berat badan lahir >4kg (Misnadiarly, 2006 : 14-15) 

2.1.1.4 Diagnosis 

Diabetes Melitus dapat diketahui dengan tanda-tanda haus yang hebat, 

kencing yang banyak, penurunan berat badan, dan kadang-kadang koma. 

Disamping kadar gula darah yang jelas meninggi, terdapat juga glukosuria. Dalam 

keadaan demikian, diagnosis dapat ditegakkan hanya dengan memeriksa kadar 
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gula darah tanpa uji provokasi tertentu. Umumnya disepakati kadar gula darah 

acak lebih dari 2g/l dapat dipakai sebagai pegangan diagnostik. Diagnosis juga 

dapat ditegakkan dengan menemukan kelainan mikro vascular (misalnya 

retinopati diabetik) (Soeparman, 1993: 378) 

2.1.1.5  Uji Toleransi Glukosa Oral 

Kini telah ada perkembangan baru dalam kesepakatan pelaksanaan dan 

interpretasi uji toleransi glukosa oral ini. Untuk orang dewasa digunakan 75 gram 

glukosa dan hasil pemeriksaan pada keadaan puasa dan 2jam postprandial 

mempunyai arti diagnostik yang sangat penting. Perubahan mendasar ini 

didasarkan atas pertimbangan antara lain sebagai berikut: 

1. Penderita dengan kadar gula darah 2jam dibawah nilai tersebut (cut off point) 

jarang menunjukkan komplikasi diabetes spesifik. 

2. Sebagian kecil penderita saja memburuk keadaanya. 

3. Banyak yang kemudian kadar gula darahnya pulih kembali seperti normal. 

4. Diagnosis klinis diabetes jangan ditegakkan hanya berdasarkan satu angka 

kadar gula darah yang abnormal (Soeparman, 1993: 378) 

2.1.1.6 Terapi Diabetes Mellitus 

2.1.1.6.1 Terapi Non-Farmakologi 

Banyak bukti epidemiologi yangmenunjukkan bahwa pasien dengan kadar 

glukosa darah tinggi (hiperglikemia) ringan bahkan beresiko terkena penyakit 

pembuluh darah besar yang kadang-kadang terjadi ketika seseorang telah 

menderita diabetes dalam waktu lama (makrovaskular) (Proctor JE, 2005: 573) 

Sarankan perubahan pola makan: usahakan mencapai berat badan ideal 

(karena obesitas dapat meningkatkan resistensi terhadap insulin dan pengurangan 
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berat badan dapat mengurangi resistensi pada diabetes tipe -2). Batasi asupan 

karbohidrat olahan dan perbanyak asupan karbohidrat kompleks. Kurangi asupan 

lemak jenuh. Hindari konsumsi alkohol berlebihan (Davey P, 2005: 267) 

2.1.1.6.2 Terapi Farmakologi 

Intervensi farmakologisbditambahkan jika sasaran glukosa darah belum 

tercapai dengan TGM (Terapi Gizi Medis) dan latihan jasmani. 

1. Terapi Obat Hipoglikemik Oral (OHO) 

Obat-obat hipoglikemik oral terutama ditujukan untuk membantu 

penanganan pasien DM Tipe  II. Pemilihan obat hipoglikemik oral yang tepat 

sangat menentukan keberhasilan terapi diabetes. Bergantung pada tingkat 

keparahan penyakit dan kondisi pasien, farmakoterapi hipoglikemik oral dapat 

dilakukan dengan menggunakan satu jenis obat atau kombinasi dari dua jenis 

obat. Pemilihan dan penentuan rejimen hipoglikemik yang digunakan harus 

mempertimbangkan tingkat keparahan diabetes (tingkat glikemia) serta kondisi 

kesehatan pasien secara umum termasuk penyakit-penyakit lain dan komplikasi 

yang ada. Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat-obat hipoglikemik oral dapat 

dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:  

1) Obat-obat yang meningkatkan sekresi insulin, meliputi obat hipoglikemik oral 

golongan  sulfonilurea  dan glinida (meglitinida  dan  turunan fenilalanin).  

2) Sensitiser insulin (obat-obat yang dapat meningkatkan sensitifitas sel terhadap 

insulin), meliputi obat-obat hipoglikemik golongan  biguanida  dan 

tiazolidindion , yang dapat membantu tubuh untuk memanfaatkan insulin 

secara lebih efektif.  

3) Inhibitor katabolisme karbohidrat, antara lain  inhibitor  α -glukosidase yang 

bekerja menghambat absorpsi glukosa dan umum digunakan untuk 



14 
 

 
 

mengendalikan hiperglikemia post-prandial (post-meal hyperglycemia). 

Disebut juga “starch-blocker”. 

(1). Golongan Sulfonilurea  

Merupakan obat hipoglikemik oral yang paling dahulu ditemukan. Sampai 

beberapa tahun yang lalu, dapat dikatakan hampir semua obat hipoglikemik oral 

merupakan golongan sulfonilurea. Obat hipoglikemik oral golongan sulfonilurea 

merupakan obat pilihan (drug of choice) untuk penderita diabetes dewasa baru 

dengan berat badan normal dan kurang serta tidak pernah mengalami ketoasidosis 

sebelumnya. Senyawa-senyawa sulfonilurea sebaiknya tidak diberikan pada 

penderita gangguan hati, ginjal dan tiroid.  Obat-obat kelompok ini bekerja 

merangsang sekresi insulin di kelenjar pancreas, oleh sebab itu hanya efektif 

apabila sel-sel β Langerhans pankreas masih dapat berproduksi. Penurunan kadar 

glukosa darah yang terjadi setelah pemberian senyawa-senyawa sulfonilurea 

disebabkan oleh perangsangan sekresi insulin oleh kelenjar pancreas. Sifat 

perangsangan ini berbeda dengan perangsangan oleh glukosa, karena ternyata 

pada saat glukosa (atau kondisi hiperglikemia) gagal merangsang sekresi insulin, 

senyawa-senyawa obat ini masih mampu meningkatkan sekresi insulin. Oleh 

sebab itu, obat-obat golongan sulfonilurea sangat bermanfaat untuk penderita 

diabetes yang kelenjar pankreasnya masih mampu memproduksi insulin, tetapi 

karena sesuatu hal terhambat sekresinya. Pada penderita dengan kerusakan sel-sel  

β Langerhans kelenjar pancreas, pemberian obat-obat hipoglikemik oral golongan 

sulfonilurea tidak bermanfaat. Pada dosis tinggi, sulfonilurea menghambat 

degradasi insulin oleh hati. Absorpsi senyawa-senyawa sulfonilurea melalui usus 

cukup baik, sehingga dapat diberikan per oral. Setelah diabsorpsi, obat ini 
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tersebar ke seluruh cairan ekstrasel. Dalam plasma sebagian terikat pada protein 

plasma terutama albumin (70-90%) (Depkes RI, 2005) 

(2). Golongan Meglitinida dan Turunan Fenilalanin  

Obat-obat hipoglikemik oral golongan glinida ini merupakan obat  

hipoglikemik generasi baru yang cara kerjanya mirip dengan golongan 

sulfonilurea. Kedua golongan senyawa hipoglikemik oral ini bekerja 

meningkatkan sintesis dan sekresi insulin oleh kelenjar pankreas. Umumnya 

senyawa obat hipoglikemik golongan meglitinida dan turunan fenilalanin ini 

dipakai dalam bentuk kombinasi dengan obat-obat antidiabetik oral lainnya.  

(3). Golongan Biguanida  

Obat hipoglikemik oral golongan biguanida bekerja langsung pada hati 

(hepar),menurunkan produksi glukosa hati.Senyawa-senyawa golongan biguanida 

tidak merangsang sekresi insulin, dan hampir tidak pernah menyebabkan 

hipoglikemia. Satu-satunya senyawa biguanida yang masih dipakai sebagai obat 

hipoglikemik oral saat ini adalah metformin. Metformin masih banyak dipakai di 

beberapa negara termasuk Indonesia, karena frekuensi terjadinya asidosis laktat 

cukup sedikit asal dosis tidak melebihi 1700 mg/hari dan tidak ada gangguan 

fungsi ginjal dan hati. 

(4). Golongan Tiazolidindion (TZD)  

Senyawa golongan tiazolidindion bekerja meningkatkan kepekaan tubuh 

terhadap insulin dengan  jalan berikatan dengan PPAR γ ( peroxisome proliferator 

activated receptor-gamma) di otot, jaringan lemak, dan hati untuk menurunkan 

resistensi insulin. Senyawa-senyawa TZD juga menurunkan kecepatan 

glikoneogenesis 
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Tabel 2.2 Penggolongan Obat Hipoglikemik Oral (OHO) 

Golongan Contoh Senyawa Mekanisme Kerja 

Sulfonilurea Gliburida/Glibenklamida 

Glipizida  

Glikazida  

Glimepirida  

Glikuidon 

Merangsang sekresi insulin 

di kelenjar pankreas, 

sehingga hanya efektif pada 

penderita diabetes yang sel-

sel β pankreasnya masih 

berfungsi dengan baik 

Meglitinida Repaglinide Merangsang sekresi insulin 

di kelenjar pankreas 

Turunan fenilalanin   Nateglinide Meningkatkan kecepatan 

sintesis insulin oleh pankreas 

Biguanida Metformin Bekerja langsung pada hati 

(hepar),menurunkan 

produksi glukosa hati. Tidak 

merangsang sekresi insulin 

oleh kelenjar pankreas. 

Tiazolidindion Rosiglitazone 

Troglitazone  

Pioglitazone 

Meningkatkan kepekaan 

tubuh terhadap insulin. 

Berikatan dengan PPAR γ ( 

peroxisome proliferator 

activated receptor-gamma) di 

otot, jaringan lemak, dan hati 

untuk menurunkan resistensi 

insulin 

Inhibitor  α - 

glukosidase 

Acarbose  

Miglitol 

Menghambat kerja enzim-

enzim pencenaan yang 

mencerna karbohidrat, 

sehingga memperlambat 

absorpsi glukosa ke dalam 

darah 

Sumber: Depkes RI, 2005 

2.1.2 Tinjauan tentang Herba Meniran (Phyllanthus niruri L.) 

Menurut Harizul Rivai, et. al (2011) yang dikutip dalam Sudibyo (1998) 

meniran (Phyllanthus ninuri Linn) adalah salah satu tumbuhan obat Indonesia 

yang telah lama digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan berbagai 

penyakit seperti diuretik, ekspektoran dan pelancar haid.   
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2.1.2.1 Nama Sinonim 

Phyllanthus urinaria L. 

2.1.2.2 Nama Lokal 

Berikut merupakan nama lokal dari herba meniran: 

Indonesia: Meniran 

Melayu: Dukung anak 

Philiphina: Sampa Sampalukan 

2.1.2.3 Klasifikasi Tumbuhan 

Dalam taksonomi tumbuhan, buah Naga diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (Menghasilkan biji) 

Kelas  : Magnoliopsida (berkeping dua/dikotil) 

Sub Kelas : Rosidae 

Ordo  : Euphorbiales 

Famili  : Euphorbiaceae 

Genus  : Phyllanthus 

Spesies :  Phyllanthus ninuri L 

2.1.2.4 Deskripsi Tanaman : 

Tumbuhan berhabitus terna, tumbuh tegak, tinggi 0,5-1 m, bercabang 

terpencar,  cabang  mempunyai  daun  tunggal  yang  berseling  dan tumbuh  

mendatar  dari  batang  pokok.  Batang  berwarna  hijau  pucat atau  hijau  

kemerahan.  Bentuk  daun  bundar  telur  sampai  bundar memanjang, panjang 

daun 5-10 mm, lebar 2,5-5 mm, ujung bundar atau runcing, permukaan daun 
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bagian bawah berbintik-bintik kelenjar. Bunga keluar dari ketiak daun; bunga 

jantan terletak di bawah ketiak daun, berkumpul 2-4 bunga, tangkai bunga 0,5-1 

mm, helaian mahkota bunga berbentuk bundar telur terbalik, panjang 0,75-1 mm, 

berwarna merah pucat; bunga betina sendiri, letaknya di bagian atas ketiak daun, 

tangkai bunga 0,75-1 mm, helaian mahkota bunga berbentuk bundar telur sampai 

bundar memanjang, tepi berwarna hijau muda, panjang 1,25-2,5 mm. Buah licin, 

garis tengah 2-2,5 mm, panjang tangkai buah 1,5-2 mm. Dikenal ada dua varitas, 

yaitu  ã javanicus  panjang helai daun  5-10  mm,  lebar  2,5-5  mm;  pada  varitas  

â  genuinus   panjang helai daun 7-20 mm, lebar 3-5 mm. Tanaman ini tumbuh 

tersebar hampir di seluruh Indonesia pada ketinggian tempat antara  1-1000  m  

dpl.  Tumbuh  baik  di  tempat  terbuka,  pada  tanah gembur yang mengandung 

pasir, di ladang, di tepi sungai dan di pantai. Tanaman  ini  terdapat  juga  di  

India,  Cina,  Malaysia,  Filipina,  dan Australia. Meniran tidak menimbulkan 

toksisitas pada hati dan tidak menimbulkan kerusakan sel hati secara permanen 

serta dapat dikategorikan relatif tidak toksik. Pada uji toksisitas akut, 

menunjukkan  LD50 ekstrak air daun meniran adalah 516,2 mg/kg BB pada tikus 

secara  i.p. (BPOM R1, 2010:55-57) 

2.1.2.5 Kandungan Herba Meniran 

Flavonoid:  kuersetin,  kuersitrin,  isokuersitrin,  astragalin,  rutin; kaemferol-

4-ramnopiranosid,  eridiktol-7-ramnopiranosid;  Lignan: kubebin dimetil eter,  

urinatetralin, n irurin, nirurisid, filantin,  hipofilantin, triterpen lup-20-en-3-b-ol;  

kalium, damar dan tanin (BPOM R1, 2010:56) 

1. Flavonoid 

Flavonoid merupakan salah satu dari sekian banyak senyawa metabolit 

sekunder yang dihasilkan oleh suatu tanaman, yang bisa dijumpai pada bagian 
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daun, akar, kayu, kulit, tepung sari, bunga dan biji. Secara kimia, flavonoid 

mengandung cincin aromatik tersusun dari 15 atom karbon dengan inti dasar 

tersusun dalam konjugasi C6-C3-C6 (dua inti aromatik terhubung dengan 3 atom 

karbon). Dalam herba meniran terdapat berbagai zat-zat penting yang sangat 

bermanfaat oleh tubuh. Salah satu zatnya yaitu Flavonoid. Senyawa flavonoid ini 

telah terbukti secara in vitro mempunyai efek biologis yang sangat kuat sebagai 

antioksidan. Hasil berbagai penelitian dengan menggunakan hewan percobaan 

telah mendukung teori bahwa mengkonsumsi antioksidan yang memadai dapat 

mengurangi terjadinya berbagai penyakit seperti kanker, kardiovaskuler, katarak 

serta penyakit degeneratif lain. Antioksidan dapat  menghambat penggumpalan 

keping-keping sel darah, merangsang produksi oksidasi nitrit yang dapat 

melebarkan (relaksasi) pembuluh darah dan juga menghambat pertumbuhan sel 

kanker. (Gizi.net,2004) 

Pemberian antioksidan berupa vitamin dapat mengurangi stres oksidatif 

bagi penderita DM-1 baik kronis maupun akut. Sebagian besar antioksidan dalam 

plasma dapat berkurang pada pasien DM-2 dikarenakan komplikasi diabetes yang 

menyebabkan berbagai komplikasi antara lain aterosklerosis dan penyakit jantung 

koroner. Antioksidan vitamin bermanfaat dapat mengurangi kerusakan oksidatif 

pada penderita diabetes. Hasil penelitian di Turki menunjukkan pada tiga puluh 

penderita DM-2 ditemukan adanya ketidakseimbangan oksidan dan antioksidan 

dalam plasma penderita diabetes dibanding kontrol. Demikian juga berdasarkan 

hasil penelitian Centers for Disesase Control and Prevention (CDC) kadar 

vitamin A, vitamin E lebih rendah, tidak untuk konsentrasi vitamin C pada 

penderita diabetes dibanding kontrol. Pemberian vitamin C dosis tinggi 2g/ hari 

dapat memperbaiki kesehatan penderita diabetes (Widowati W, 2008) 
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2. Filantin 

Filantin merupakan salah satu komponen utama Phylanthus niruri Linn yang 

memiliki aktivitas melindungi hati dari zat toksik (antihepatotoksik) baik berupa 

parasit, obat-obatan, virus maupun bakteri. Pada penelitian lain juga 

menunjukkan bahwa filantin yang diisolasi dari ekstrak heksan P. niruri L. 

menunjukkan aktivitas melindungi sel hepatosit hati dari karbon tetraklorida dan 

sitotoksitas yang diinduksi dengan galaktosamin. Filantin terdapat pada akar, 

batang, daun, dan biji buah meniran. Kadar tertinggi ada pada daunnya. 

3. Kalium 

Kalium memiliki peranan penting dalam metabolism glukosa. Kadar 

kalium dalam tubuh sangat pentig untuk stabilitas kanal-kanal ion kalium yang 

merupakan hal penting terhadap kesehatan pembuluh darah. Kekurangan kalium 

dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah dan menurunnya respons 

insulin terhadap muatan glukosa. Kebutuhan kyang memadai dapat dipenuhi 

melalui konsumsi makanan serat tinggi sepertii buah-buahan, sayuran dan 

makanan berserat tinggi lainnya. Asupan kalium yang cukup dapat membantu 

mengurangi komplikasi pembuluh darah pada penderita diabetes (Subroto 

MA,2006) 

4. Lignan 

Lignan berupa zat padat hablur tanpa warna yang menyerupai senyawa 

aromatik sederhana yang lain dalam sifat kimianya. Lignan tersebar luas pada 

tumbuhan, terdapat dalam kayu, daun, eksudat, damar, dan bagian tumbuhan lain. 

Lignan terkadang dijumpai sebagai glikosida. Lignan digunakan sebagai 

antioksidan dalam makanan. Selain itu lignan juga merupakan kandungan kimia 

yang aktif dalam tumbuhan obat tertentu. Lignan dapat diekstraksi dengan aseton 
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atau etanol dan seringkali diendapkan sebagai garam kalium yang sukar larut 

(Anonim, 2011). 

5.  Tanin 

Tanin tersebar dalam setiap tanaman yang berbatang. Tanin berada dalam 

jumlah tertentu, biasanya berada pada bagian spesifik tanaman seperti daun, buah, 

akar, batang. Tanin merupakan senyawa kompleks, biasanya merupakan 

campuran polifenol yang sukar untuk dipisahkan karena tidak dalam bentuk 

kristal. Di dalam tumbuhan letak tanin terpisah dari protein dan enzim sitoplasma, 

tetapi bila jaringan rusak maka reaksi penyamaan dapat terjadi. Reaksi ini 

menyebabkan protein lebih sukar dicapai oleh cairan pencernaan. Salah satu 

fungsi utama tanin yaitu sebagai penolak hewan pemakan tumbuhan karena 

rasanya yang sepat. Tanin dapat meringankan diare dengan menciutkan selaput 

lendir usus (Anonim, 2011). 

6. Alkaloid 

Alkaloid merupakan golongan zat tumbuhan sekunder yang terbesar. 

Alkaloid termasuk senyawa bersifat basa yang mengandung satu atau atom 

nitrogen dan berbentuk kristal. Untuk alkaloid dalam daun atau buah segar adalah 

rasanya pahit di lidah serta mempunyai efek fisiologis kuat atau keras terhadap 

manusia. Sifat lain yaitu sukar larut dalam air dengan suatu asam akan 

membentuk garam alkaloid yang lebih mudah larut (Anonim, 2011). 

7. Saponin 

Saponin adalah senyawa aktif yang menimbulkan busa jika dikocok 

dengan air. Pada konsentrasi rendah sering menyebabkan hemolisis sel darah. 

Saponin dapat bekerja sebagai antimikroba. Kelarutan saponin dalam air dan 

etanol tetapi tidak larut dalam eter (Anonim, 2011). 
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2.1.2.6 Pengaruh Herba Meniran terhadap Penurunan Kadar Glukosa 

Darah 

Ekstrak alkohol Herba Meniran (Phyllanthus ninuri) secara signifikan 

dapat mengurangi gula darah pada tikus yang normal dan yang diinduksi alloksan 

(Damle MC,2008). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Okoli et.al (2010) 

menyebutkan bahwa seluruh bagian herba Meniran (Phyllanthus ninuri) memiliki 

potensi sebagai antidiabetes. Beberapa zat yang telah diketahui berpotensi untuk 

menurunkan kadar glukosa darah  adalah Filantin, Hipofilantin, Tannin, dammar, 

Vitamin K, Flavonoid, Kalium, (Junieva PN, 2006).  

Zat -zat  tersebut  ternyata  terkandung di  dalam  herba meniran  

(Phyllantus  niruri L.)  Berdasarkan  hasil penelitian  yang  dilakukan Andi 

Kurniawan (2011),  menunjukkan bahwa  kombinasi  yang  dilakukan 

menghasilkan  aktivitas  antioksidan  yang tinggi, senyawa  bioaktif  pada  

masing-masing tanaman  yang  diduga  berperan  sebagai antioksidan diantaranya 

kurkuminoid, xanthorrizol (pada temulawak), turunan flavonoid, lignin, alkaloid 

(pada meniran). Menurut Fahri dkk (2005) menyebutkan bahwa herba meniran 

menunjukkan aktivitas penurunan kadar glukosa darah pada seluruh dosis 

perlakuan. Jadi, terbukti bahwa seluruh bagian dari herba  meniran  ( Phyllantus  

niruri L.) yaitu akar, batang, dan daun dapat  berfungsi menurunkan kadar glukosa 

darah. Sedangkan menurut Moshi et. al (2001)  menyebutkan bahwa ekstrak 

meniran dapat menurunkan kadar glukosa penderita NIDDM (Diabetes Melitus 

Tipe 2). Pada penderita NIDDM pengobatan tidak harus dengan insulin. Menurut 

ADA (American Diabetes Association) NIDDM terjadi akibat gangguan sekresi 

insulin. Oleh karena itu akan terjadi kekurangan insulin. Pada penderita NIDDM 

selain kekurangan insulin juga disertai resistensi insulin yaitu adanya insulin yang 
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tidak bisa mengatur kadar gula darah. untuk keperluan tubuh secara optimal, 

sehingga  ikut berperan terhadap meningkatnya kadar gula darah. Glukosa dapat 

teroksidasi sebelum berikatan atau setelah berikatan dengan protein (glycated 

protein) menghasilkan  Reactive Oxygen Species (ROS).  

Penderita DM kadar peroksida lipid dan kadar  Thiobarbituric Acid 

Reactive Subtances   (TBARS) plasma lebih tinggi dibanding orang normal. 

Kombinasi glikasi dan oksidasi glukosa menghasilkan pembentukan AGE’s ( 

Advanced Glycogen End-Products).  Glycated protein  dan AGE’s  modified 

protein dapat mengakibatkan stres oksidatif  dengan melepaskan O2*- , H2O2 dan 

karbonil toksik yang dapat merusak protein. Senyawa antioksidan sintetik maupun 

alami (dari berbagai tanaman) mampu mengontrol kadar glukosa darah dan 

mencegah komplikasi diabetes. Senyawa aktif  golongan polifenol pada tanaman 

mempunyai aktivitas antioksidan dan hipoglisemik (Depkes RI, 2005).  

Sebagai kelanjutan penelitian tersebut, maka penelitian herba meniran ini 

di uji penurunan kadar glukosanya dengan membagi per bagian tanaman yaitu 

akar, batang, dan daun dengan metode teh (Seduhan) yaitu menggunakan air yang 

bersifat polar sehingga diharapkan dapat menyari semua zat aktif yang terkandung 

dalam herba meniran. Dalam kandungan kimia herba meniran antara lain saponin 

dan flavonoid. Saponin memiliki polaritas  yang tinggi Flavonoid merupakan 

senyawa polar sehingga dapat larut dalam pelarut etanol, metanol, aseton, dan air 

(Markham, 1988). Pada penelitian ini, uji antidiabetes menggunakan uji toleransi 

glukosa oral dimana hewan coba yang hanya diberi larutan glukosa (kelompok 

kontrol) memperlihatkan kenaikan kadar glukosa serum (hiperglikemia) pada 

menit ke-30 sampai menit ke-90. Hal ini sesuai dengan pustaka bahwa pada 

metode toleransi glukosa terjadi peningkatan kadar glukosa serum mulai menit ke-
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30 sampai menit ke-90 dan pada menit ke-120 kadar glukosa serum kembali 

normal. Hal ini dikarenakan sel-sel  pankreas masih berfungsi dengan baik. 

Sama halnya dengan mekanisme kerja Obat Hipoglikemik Oral golongan 

Sulfonilurea (Glibenklamida) yaitu Merangsang sekresi insulin di kelenjar 

pankreas, sehingga hanya efektif pada penderita diabetes yang sel-sel β 

pankreasnya masih berfungsi dengan baik 

2.1.2.7 Cara Pembuatan Sediaan Herbal 

Hal-hal  yang  Perlu  DiperhatikanDalam membuat sediaan herbal terdapat 

beberapa faktor yang harus diperhatikan  karena  sangat  berpengaruh  terhadap  

khasiat  dan keamanan penggunaan sediaan herbal tersebut untuk pengobatan. 

Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah: 

1) Identifikasi 

Sebelum  menggunakan  sediaan  herbal  sebagai  obat  harus dipastikan  

bahwa  tidak  menggunakan  bahan  tanaman  yang  salah. Menggunakan  sediaan  

herbal  yang  salah  dapat  menimbulkan  efek yang tidak diinginkan atau 

keracunan. 

2) Peralatan 

Peralatan  panci/wadah  yang  digunakan  sebaiknya  dari  bahan gelas/kaca,  

email  atau stainless  steel .  Gunakan  pisau  atau  spatula/ pengaduk yang terbuat 

dari bahan kayu atau baja, saringan dari bahan plastik atau nilon. Jangan 

menggunakan peralatan dari bahan aluminium karena dapat bereaksi dengan 

kandungan kimia tertentu dari tanaman yang mungkin menjadi toksis. 

3) Penimbangan  dan    pengukuran 

Pada  umumnya  timbangan  dapur  dapat  digunakan  walaupun dengan gelas 

ukur lebih akurat. Ukuran gram atau liter lebih mudah dan lebih umum digunakan 
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daripada ukuran besaran lainnya. Apabila mendapat  kesukaran  dalam  

menimbang  jumlah  yang  sedikit/kecil seperti 10 g, maka dapat dilakukan 

dengan penimbangan 20 g, kemudian hasil penimbangan dibagi dua. 

4) Derajat kehalusan bahan tumbuhan obat 

Dalam  penyarian  bahan  berkhasiat  yang  terdapat  dalam  bahan tumbuhan  

obat,  derajat  kehalusan  merupakan  hal  yang  terpenting. Derajat  kehalusan  

bukan  merupakan  faktor  tunggal  yang mempengaruhi proses pelepasan bahan 

berkhasiat, tetapi jumlah dan sifat alami dari bahan pendamping/metabolit primer 

lain yang terdapat dalam bahan obat juga memegang peranan penting. 

5) Penyimpanan 

Sediaan yang berbeda dapat bertahan untuk jangka waktu yang berbeda  

sebelum  mulai  berkurang/kehilangan  kandungan  bahan berkhasiatnya. 

Simpanlah infus atau dekok didalam lemari pendingin atau pada tempat yang 

teduh. Infus harus dibuat segar setiap hari (24 jam) dan dekok harus digunakan 

dalam waktu 48 jam. Tingtur dan sediaan cair lannya seperti sirup dan minyak 

atsiri perlu disimpan  dalam  botol  berwarna  gelap  pada  tempat  yang  teduh 

terlindung dari cahaya matahari dan dapat bertahan selama beberapa bulan atau 

tahun (BPOM RI, 2010: 2) 

2.1.2.8 Macam  Sediaan  Herbal 

1) Infusa  (Infus) 

Infus adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi simplisia  

nabati  dengan  air  pada  suhu  90°C  selama  15  menit. Pembuatan  infus  

merupakan  cara  yang  paling  sederhana  untuk membuat  sediaan  herbal  dari  

bahan  lunak  seperti  daun  dan  bunga. Dapat diminum panas atau dingin. 
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Sediaan herbal yang mengandung minyak atsiri akan berkurang khasiatnya 

apabila tidak menggunakan penutup pada pembuatan infus. 

2) Dekokta (Dekok) 

Dekok  adalah  sediaan  cair  yang  dibuat  dengan  mengekstraksi sediaan 

herbal dengan air pada suhu 90°C selama 30 menit. 

3) Tea (Teh) 

Pembuatan  sediaan  teh  untuk  tujuan  pengobatan  banyak dilakukan 

berdasarkan pengalaman seperti pada pembuatan infus yang dilakukan pada teh 

hitam sebagai minuman. Derajat  kehalusan  untuk  beberapa    simplisia  sesuai  

dengan  yang tertera berikut ini: 

1. Daun,  bunga  dan  herba:  rajangan  kasar  dengan  ukuran  lebih kurang 4 

mm. 

2. Kayu, kulit dan akar: rajangan agak kasar dengan ukuran lebih kurang 2,5 mm. 

3. Buah dan biji: digerus atau diserbuk kasar dengan ukuran lebih kurang 2 mm. 

4. Simplisia yang mengandung alkaloid dan saponin: serbuk agak halus dengan 

ukuran lebih kurang 0,5 mm . 

4) Gargarisma dan Kolutorium (Obat Kumur dan Obat Cuci Mulut) 

Obat kumur dan cuci mulut umumnya mengandung bahan tanaman yang 

berkhasiat sebagai astringen yang dapat mengencangkan atau melapisi selaput 

lendir dan tenggorokan dan tidak dimaksudkan agar obat menjadi pelindung 

selaput lendir. Obat kumur dan obat cuci mulut dibuat dari sediaan infus, dekok 

atau tingtur yang diencerkan. 
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5) Sirupi (Sirup) 

       Sirup adalah sediaan berupa larutan dari atau yang mengandung sakarosa. 

Kecuali dinyatakan lain, kadar sakarosa tidak kurang dari 64,0% dan tidak lebih 

dari 66,0%. 

6) Tinctura (Tingtur) 

       Tingtur  adalah  sediaan  cair  yang  dibuat  dengan  cara  maserasi atau  

perkolasi  simplisia  dalam  pelarut  yang  tertera  pada  masing-masing  

monografi.  Kecuali  dinyatakan  lain,  tingtur  dibuat menggunakan 20% zat 

khasiat dan 10% untuk zat khasiat keras. 

Pembuatan: 

Maserasi: 

Kecuali dinyatakan lain, lakukan sebagai berikut: Masukkan 10 bagian simplisia 

atau campuran simplisia dengan derajat halus yang cocok kedalam sebuah bejana, 

tuangi dengan 75 bagian  cairan  penyari,  tutup,  biarkan  selama  5  hari  

terlindung  dari cahaya sambil sering diaduk, serkai, peras, cuci ampas dengan 

cairan penyari secukupnya hingga diperoleh 100 bagian. Pindahkan kedalam 

bejana tertutup, biarkan ditempat sejuk, terlindung dari cahaya selama 2 hari. 

Enap tuangkan atau saring.  

Perkolasi: 

Kecuali dinyatakan lain, lakukan sebagai berikut: Basahi 10 bagian simplisia atau 

campuran simplisia dengan derajat halus  yang  cocok  dengan  2,5  bagian  

sampai  5  bagian  penyari, masukkan  ke  dalam  bejana  tertutup  sekurang-

kurangnya  selama  3 jam. Pindahkan massa sedikit demi sedikit kedalam 

perkolator sambil tiap kali ditekan hati-hati, tuangi dengan cairan penyari 
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secukupnya sampai  cairan  mulai  menetes  dan  diatas  simplisia  masih  terdapat 

selapis  cairan  penyari,  tutup  perkolator,  biarkan  selama  24  jam. Biarkan 

cairan menetes dengan kecepatan 1 ml per menit, tambahkan berulang-ulang 

cairan penyari secukupnya sehingga selalu terdapat selapis cairan diatas simplisia, 

hingga diperoleh 80 bagian perkolat. Peras massa, campurkan cairan perasan 

kedalam perkolat, tambahkan cairan penyari secukupnya sehingga diperoleh 100 

bagian. Pindahkan kedalam sebuah bejana, tutup, biarkan selama 2 hari ditempat 

sejuk, terlindung dari cahaya. Enap tuangkan atau saring. Jika dalam monografi 

tertera penetapan kadar, setelah diperoleh 80 bagian  perkolat,  tetapkan  

kadarnya. Atur  kadar  hingga  memenuhi syarat, jika perlu encerkan dengan 

penyari secukupnya. 

7) Extracta (Ekstrak) 

Ekstrak  adalah  sediaan  kering,  kental  atau  cair  dibuat  dengan penyari 

simplisia menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari  langsung.  

Ekstrak  kering  harus  mudah  digerus  menjadi serbuk. 

Cairan penyari: 

Sebagai cairan penyari digunakan air, eter, etanol, atau campuran etanol dan air. 

Pembuatan: 

Penyarian: 

Penyarian  simplisia  dengan  cara  maserasi,  perkolasi  atau penyeduhan 

dengan air mendidih. Penyarian dengan campuran etanol dan  air  dilakukan  

dengan  cara  maserasi  atau  perkolasi.  Penyarian dengan eter dilakukan dengan 

cara perkolasi. 

Maserasi: 
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 Lakukan maserasi menurut cara yang tertera pada Tinctura. Suling atau 

uapkan maserat pada tekanan rendah pada suhu tidak lebih dari 50°C hingga 

konsistensi yang dikehendaki. 

Perkolasi: 

Lakukan  perkolasi  menurut  cara  yang  tertera  pada  Tinctura. Setelah 

perkolator ditutup dan dibiarkan selama 24 jam, biarkan cairan menetes,  tuangi  

massa  dengan  cairan  penyari  hingga  jika  500  mg perkolat  yang  keluar  

terakhir  diuapkan  tidak  meninggalkan  sisa. Perkolat  disuling  atau  diuapkan  

dengan  tekanan  rendah  pada  suhu tidak  lebih  dari  50°C  hingga  konsistensi  

yang  dikehendaki.  Pada pembuatan  ekstrak  cair,  0,8  bagian  perkolat  pertama  

dipisahkan, perkolat  selanjutnya  diuapkan  hingga  0,2  bagian,  campur  dengan 

perkolat pertama. Pembuatan ekstrak cair dengan penyari etanol, dapat juga 

dilakukan dengan cara reperkolasi  tanpa menggunakan panas. Ekstrak yang 

diperoleh dengan penyari air: Hangatkan segera pada suhu lebih kurang 90°C, 

enapkan, serkai. Uapkan serkaian pada tekanan rendah pada suhu tidak lebih dari 

50°C hingga bobot sama dengan bobot simplisia yang digunakan. Simpan 

ditempat  sejuk  selama  24  jam,  serkai  uapkan  pada tekanan rendah pada suhu 

tidak lebih dari 50°C hingga konsistensi yang dikehendaki. 

Ekstrak  (air  dengan  penyari  etanol): 

Hasil  akhir  harus  dibiarkan  ditempat  sejuk  selama  1  bulan, kemudian 

disaring sambil mencegah penguapan (BPOM R1, 2010: 3-8) 

2.1.3 Tinjauan tentang Hewan Coba  

Mencit merupakan salah satu hewan coba yang paling banyak digunakan 

untuk tujuan medis (60-80%) karena murah, mudah berkembang biak dan banyak 

terdapat data biologi tentang mencit (Kusumawati D, 2004:6). 
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Mencit termasuk dalam genus Mus, Subfamily Murinae, Family Muridae, 

Ordo Rodentia. Mencit yang paling sering dipakai untuk penelitian biomedis 

adalah Mus musculus. Berbeda dengan hewan lainnya, mencit tidak memiliki 

kelenjar keringat. Jantung terdiri dari empat ruang dengan dinding atrium yang 

tipis dan dinding ventrikel yang lebih tebal. Peningkatan temperatur  tubuh tidak 

mempengaruhi tekanan darah. Sedangkan frekuensi jantung, cardiac output 

berkaitan dengan ukuran tubuhnya. Hewan ini memiliki karakter yang lebih aktif 

pada malam hari daripada siang hari. Traktus respiratorius terdiri dari tiga bagian 

yaitu: 

1 Anterior: nostril, cavum nasalis, nasopharynx 

2 Intermediate: larynx, trachea, bronchi 

3 Posterior: paru-paru kiri dan kanan, paru kiri terdiri dari satu lobus dan paru 

kanan terdiri dari empat lobus. 

       Tiga pasang kelenjar saliva yakni submaksilaris (submandibularis), parotid, 

dan sublingualis yang terdapat di bagian ventral daerah leher terdapat pada 

mencit. Lambung mencit seperti pada tikus, terbagi dalam glandular dan non 

grandular (Kusumawati D, 2004:5-6). 

Tabel 2.3  Data Biologi Mencit  

Berat Badan 

Jantan (gram) 20-40 

Betina (gram) 18-35 

Lama hidup (tahun) 1-3 

Temperatur tubuh (°C) 36,5 

Kebutuhan air Ad libitum 

Kebutuhan makanan (g/hari) 4-5 

Pubertas (hari) 28-49 

Lama kebuntingan ((hari) 17-21 

Mata membuka (hari) 12-13 
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Tekanan darah 

Systolik (mmHg) 133-160 

Diastolik(mmHg) 102-110 

Frekuensi respirasi (per menit) 163 

Tidal volume 0,18 (0,09-0,38) 

Hematologi  

Eritrosit (RBC) ( x 10
6
/mm

3
) 6,86-11,7 

Hemoglobin (g/dl) 10,7-11,5 

MCV (µ
3
) 47,0-52,0 

MCH (µµg) 11,7-12,7 

MCHC (%) 22,3-31,2 

Hematokrit (PVC) (%) 33,1-49,9 

Leukosit (WBC) (x 10
3
/mm

3
) 12,1-15,9 

Neutrofil (x 10
3
/mm

3
) 1,87-2,46 

Eosinofil (x 10
3
/mm

3
) 0,29-0,41 

Basofil (x 10
3
/mm

3
) 0,06-0,10 

Limfosit (x 10
3
/mm

3
) 8,70-12,4 

Monosit (x 10
3
/mm

3
) 0,30-0,55 

Glukosa (mg/dl) 62,8-176 

BUN (mg/dl) 13,9-28,3 

Kreatinine (mg/dl) 0,30-1,00 

Bilirubin (mg/dl) 0,10-0,90 

Kolesterol (mg/dl) 26,0-82,4 

Total protein (g/dl) 4,00-8,62 

Albumin (g/dl) 2,52-4,84 

SGOT (IU/I) 23,2-48,4 

SGPT (IU/I) 2,10-23,8 

Alkaline fosfatase (IU/I) 10,5-27,6 

Laktik dehidrogenase (IU/I) 75-185 

Sumber: Kusumawati D, 2004:6-7 

2.1.3.1 Uji Efek Antidiabetes pada Hewan percobaan 

Keadaan diabetes melitus pada hewan percobaan dapat diinduksi dengan 

cara pankreatomi dan dengan cara kimia. Zat-zat kimia sebagai induktor 
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(diabetogen) pada umumnya diberikan secara parenteral. Jenis hewan percobaan 

yang digunakan meliputi mencit, tikus, kelinci, atau anjing (Anonim, 1993).   

Penentuan kadar gula dapat dilakukan secara kualitatif terhadap glukosa 

urin, sedangkan kadar gula darah ditentukan secara kuantitatif. Penentuannya 

dilakukan secara kolorimetri atau spektrofotometri pada panjang gelombang 

tertentu. Uji efek antidiabetes dapat di lakukan dengan dua metode yaitu metode 

uji toleransi glukosa dan metode uji diabetes aloksan (Anonim, 1993). 

1. Metode Uji Toleransi Glukosa  

Prinsip metode ini yaitu pada kelinci yang telah dipuasakan (20-24 jam) 

agar tidak terjadi perubahan kadar glukosa darah oleh asupan makanan, kemudian 

diberikan larutan glukosa 50 % peroral, setengah jam sesudah pemberian obat 

yang diujikan. Pada awal percobaan sebelum pemberian obat, dilakukan 

pengambilan cuplikan darah vena telinga  dari masing-masing kelinci sejumlah 

0,5 mL sebagai kadar glukosa darah awal. Pengambilan cuplikan darah vena 

diulangi setelah perlakuan pada waktu-waktu tertentu. Cuplikan darah ditampung 

dalam ependorf , di sentrifuge  selama 5 menit pada putaran 3000 – 6000 rpm. 

Serum yang diperoleh diberi pereaksi dan diukur serapannya untuk menentukan 

kadar glukosanya (Anonim, 1993).  

2. Metode Uji Diabetes Aloksan  

Prinsip dari metode ini yaitu induksi diabetes dilakukan pada mencit yang 

diberi suntikan aloksan  monohidrat dengan dosis 70 mg/ kgBB. Penyuntikan 

dilakukan secara intravena pada ekor mencit. Perkembangan hiperglikemia 
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diperiksa tiap hari. Pemberian obat antidiabetik secara oral dapat menurunkan 

kadar glukosa darah dibandingkan terhadap mencit positif (Anonim, 1993). 

2.1.3.2 Metode Pengukuran Glukosa Darah  

Secara umum ada 3 macam metode  yang berlainan untuk menentukan 

kadar glukosa (Widowati et al., 1997) yaitu:  

1. Metode Reduksi (Glukc-DH
®
)  

Metode ini adalah sebuah metode rutin enzimatik oleh karena 

spesifikasinya yang tinggi, kepraktisan dan keluwesannya. Pengukuran dilakukan 

pada daerah UV. Prinsip  metode  ini  adalah  glukosa  dehidrogenase  

mengkatalisis  oksidasi  dari glukosa.  Metode  Gluck-DH
®
 dapat  digunakan  

pada  bahan  sampel  yang dideproteinisasi atau yang tidak dideproteinisasi serta 

untuk hemolysate (Widowati et al., 1997).  

2. Metode Ezimatik (GOD-PAP)  

Metode enzimatik yaitu reaksi kalorimetrik-enzimatik untuk pengukuran 

pada daerah  cahaya  yang  terlihat  oleh  mata.  Prinsip  metode  ini  adalah  

glukosa  oxidase (GOD) mengkatalisa oksidasi glukosa sehigga terbentuk 

Hidrogen Peroksida (H2O2) yang  dengan  adanya  Peroksidase  (POD)  bereaksi  

dengan  4-amino-antypirine  dan 2,4-dichlorophenol.  Jumlah  zat  warna  merah  

(kuinonimin)  yang  terjadi  sebanding dengan konsentrasi  glukosa. Penentuan  

glukosa dengan GOD-PAP dapat digunakan untuk bahan sampel dengan atau 

tanpa deproteinisasi (Widowati et al., 1997).  

3.  Metode Kondensasi Gugus Amino (O-Toluidine)  

Prinsip  metode  ini  adalah  glukosa  bereaksi  dengan  O-toluidin  dalam  

asam asetat panas dan menghasilkan senyawa berwarna hijau yang dapat 

ditentukan secara fotometer.  Penentuan  glukosa  dengan  O-toluidin  dapat  
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digunakan  untuk  bahan sampel  yang  dideproteinisasi maupun  yang  tidak  di-

deproteinisasi (Widowati et  al., 1997) 

Selain itu, Telah dicoba suatu alat ukur sederhana buatan Lifescan 

Johnson-Johnson untuk penentuan kadar gula darah 20 ekor mencit  Swiss 

Webster jantan  normal, hasil ternak Laboratorium  Perhewanan Departemen 

Farmasi FMIPA-ITB.  

 Alat ini sebelum digunakan untuk penwntuan  kadar glukosa di kalibrasi  

terlebih dahulu dengan nomor kode di sesuai kan dengan test strip  yang akan 

digunakan. Untuk setiap  pengukuran di perlukan selembar test strip. Larutan 

baku untuk kalibrasi alat telah tersedia dalam  „kit‟. Setelah test strip diselipkan  

pada  tempat  khusus pada alat tersebut,  pada layar akan muncul gambar “tetesan 

darah” yang menandakan alat siap digunakan. Mencit di masukkan ke dalam 

kandang individual  yang berukuran tepat untuk satu tubuh mencit, dengan ekor 

menjuntai keluar. Setelah itu ekor mencit didesinfektan dengan etanol 70 %, 

ujung ekor digunting secara aseptik tetesan darah pertama di buang, tetesan 

berikutnya diserapkan pada test strip yang terselip pada alat.Sejumlah tertentu  

darah akan terserap sesuai dengan  kapasitas serap test strip, setelah itu 

perdarahan ekor mencit dihentikan. Dalam waktu 15 detik pada layar tertera kadar 

gula dalam satuan mg/dl (Soemardji AA, 2004). 
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2.2 KERANGKA TEORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Modifikasi dari Okoli et. al 2009 , Fahri dkk 2005, Murugaiyah 2008,  

Wahyu Widowati 2008, Wijaya 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glukosa 

Kadar Gula 

Darah  
 

Kerusakan 

Oksidatif 

Pembentukan 

radikal bebas 

superoksidasi 

Meningkatkan 

pembentukan 

ROS 

Stress Oksidatif 

Diabetes Melitus 

Akar Meniran: 

Flavonoid, 

filantin, tannin, 

alkaloid 

Batang Meniran: 

Flavonoid, 

filantin, tannin, 

lignan, saponin 

Daun Meniran: 

Flavonoid, 

filantin, 

hipofilantin, 

alkaloid 

Antioksidan: 

Flavonoid, 

filantin, tannin 

Anti 

Hipoglikemik: 

Flavonoid, 

kalium 

Anti Diabetik: 

flavonoid, 

Hipofilantin 

Penurunan Kadar 

Glukosa Darah Usia 

Makanan 
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Status Pemberian 

Perlakuan (Kontrol, 

Glibenklamid, Ekstrak 

Akar, Batang, Daun 

Meniran) 

 

Penurunan Kadar 

Glukosa Darah pada 

Mencit (Mus Musculus) 

strain balb/c  

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 KERANGKA KONSEP 

 

     Variabel bebas         Variabel terikat 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Gambar 3.1. Kerangka Konsep Penelitian 

Keterangan :    

Variabel pengganggu diatas dikendalikan dengan cara retriksi, yaitu :  

1.  Jenis kelamin dipilih mencit yang berjenis kelamin Jantan.  

2.  Usia dipilih mencit yang berusia 2-3 bula.  

3.  Berat badan dipilih mencit yang mempunyai berat badan 20-32 gram.  

4. Untuk mengendalikan makanan mencit dipuasakan agar kadar glukosa stabil 

dan tidak terdapat perubahan kadar glukosa darah karena asupan makanan. 

Variabel Perancu: 

1. Jenis Kelamin 

2. Usia 

3. Berat Badan 

4. Makanan 
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3.2 VARIABEL PENELITIAN 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel-variabel penelitian. 

Variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Bebas: Status pemberian perlakuan: ekstrak Akar, Batang, Daun 

Herba Meniran (Phyllanthus ninuri L), dan pemberian glibenklamid. 

2. Variabel Terikat: Penurunan kadar glukosa darah mencit yang dibebani 

glukosa 

3.2 HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan masalah yang diajukan dan teori yang diuraikan maka dapat 

dirumuskan hipotesis yaitu: 

Ada perbedaan efektifitas pemberian ekstrak akar, batang dan daun herba 

Meniran (Phyllantus Ninuri L) terhadap penurunan kadar glukosa darah mencit. 

3.3 DEFINISI OPERASIONAL DAN SKALA PENGUKURAN 

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran  

Variabel  
Definisi 

Operasional 
Skala Pengukuran Instrumen 

(1) (2) (3) (4) 

Status 

pemberian 

perlakuan 

Status pemberian 

perlakuan terhadap 

hewan coba yang 

meliputi pemberian 

ekstrak cair dari akar, 

batang, dan daun 

herba meniran 

(Phyllantus ninuri L.) 

dan pemberian 

glibenklamid. 

Nominal, 

dengan kategori sebagai 

berikut: 

1. Kontrol negatif: 

Tanpa pemberian 

perlakuan. 

2. Kelompok 

pembanding: 

pemberian 

glibenklamid 0,013 

mg/kgBB  

 Pemberian ekstrak 

Akar, Batang, dan 

Daun Meniran 

dengan dosis 0,52 

gr/20grBB untuk 

semua jenis ekstrak. 

a. Sonde 

lambun

g 

b. Tabel 

konvers

i dosis 

antar 

jenis 

hewan 
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Penurunan 

kadar 

glukosa 

darah mencit 

antar 

kelompok 

perlakuan 

Beda atau selisih 

yang lebih besar 

dalam penurunan 

kadar glukosa darah 

mencit sebelum dan 

setelah pemberian 

perlakuan antar 

kelompok perlakuan 

dengan melakukan 

pengamatan pada 

menit ke 30, 60 dan 

90 untuk melihat 

perbandingan 

efektifitasnya. 

Rasio, Satuan: mg/dL Blood 

glucose 

stick 

meter. 

 

3.4 JENIS RANCANGAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian eksperimen yaitu suatu 

penelitian dengan melakukan kegiatan percobaan (experiment) yang bertujuan 

untuk mengetahui gejala atau pengaruh yang timbul, sebagai akibat dari adanya 

perlakuan tertentu atau eksperimen tersebut. Dengan menggunakan  rancangan 

penelitian pre and post test control group design. Dalam rancangan ini dilakukan 

randomisasi, artinya pengelompokan anggota-anggota kelompok eksperimen 

dilakukan secara acak atau random. Kemudian dilakukan pretest (O1) pada kedua 

kelompok tersebut, dan diikuti intervensi (X) pada kelompok eksperimen. Setelah 

beberapa waktu dilakukan posttest (O2) pada kedua kelompok tersebut. Bentuk 

rancangan ini sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 3.2 Rancangan Pre and Post-test Control Group Design 

Sumber: (Notoatmodjo S, 2010) 

R (Kel. Eksperimen)    O1          X       O2 

R (Kel. Kontrol positif (+))  O          X                 O2 

R (Kel. Pembanding)  O1         O2 
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Keterangan: 

R : Dilakukan randomisasi (acak) sebelum pemberian perlakuan pada masing-

masing kelompok. 

O1: Observasi (dilakukan pengukuran sebelum pemberian perlakuan pada 

kelompok eksperimen (Pretest)) 

O2: Observasi (dilakukan pengukuran setelah pemberian perlakuan pada 

kelompok eksperimen (Posttest)) 

X : Eksperimen (Intervensi atau pemberian perlakuan pada kelompok eksperimen) 

Dengan randomisasi (R), maka kedua kelompok mempunyai sifat yang 

sama sebelum dilakukan intervensi (perlakuan). Karena kedua kelompok sama 

pada awalnya, maka perbedaan hasil posttest O2 pada kelompok kedua kelompok 

tersebut dapat disebut sebagi pengaruh dari intervensi atau perlakuan. Rancangan 

ini adalah salah satu rancangan yang terkuat dalam mengontrol ancaman-ancaman 

validitas (Notoatmodjo S, 2010: 58). 

3.5 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

3.5.1 Populasi 

Secara umum, populasi adalah setiap subyek (dapat berupa manusia, 

binatang percobaan, data laboratorium, dan lain-lain) yang memenuhi 

karakteristik yang ditentukan (Sastroasmoro S, 1995: 42). Populasi target dalam 

penelitian ini adalah mencit jantan. Populasi terjangkau dalam penelitian ini 

adalah mencit jantan dengan umur 2-3 bulan dan berat badan kurang labih 20-32 

gram yang diperoleh dari Laboratorium Biologi Fakultas MIPA Universitas 

Negeri Semarang. 
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3.5.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti 

(Notoatmodjo S, 2010: 87). Sampel dipilih dari populasi terjangkau dengan cara 

Purposive Sampling, dimana jumlah subyek dalam populasi terjangkau yang akan 

dipilih sampelnya dihitung terlebih dahulu. Sampel dalam penelitian ini yang 

memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi.  

1. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi merupakan kriteria atau ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh 

setiap anggota populasi agar bisa diambil sebagai sampel (Notoatmodjo S, 2010: 

130). 

1) Mencit jantan sehat 

2) Strain Balb/c 

3) Umur 2-3 bulan 

4) BB 20-32 gram 

5) Aktifitas dan tingkah laku normal 

6) Tidak ada kelainan anatomis 

2. Kriteria Eksklusi  

Kriteria eksklusi adalah ciri-ciri anggota populasi yang tidak dapat diambil 

sebagai sampel (Notoatmodjo S, 2010: 130). 

1) Mencit mati pada saat perlakuan berlangsung. 

3.6.3 Besar Sampel 

Adapun besar sampel yang dihitung menggunakan rumus (Hidayat AA, 

2007: 80) : 

 

 

(t-1) (n-1) ≥ 15 
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Keterangan:   

t = jumlah kelompok 

n = besar sampel 

(t-1) (n-1) ≥ 15 

(5-1) (n-1) ≥ 15 

4n ≥ 15 

  n = 4,5 = 5 

Jadi,  sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5 mencit 

pada tiap kelompok perlakuan.  

2.7 ALAT DAN BAHAN 

2.7.1 Alat: 

1. Kandang hewan uji beserta kelengkapan pemberian pakan dan minum 

2. Gelas dan labu ukur 

3. Sonde Lambung 

4. Timbangan elektrik 

5. Pencatat waktu 

6. Blood glucose stick meter  

2.7.2 Bahan:  

1. Ekstrak cair akar, batang, dan daun herba Meniran 

2. Mencit jantan strain balb/c 

3. Glukosa monohidrat 

2.8 PROSEDUR PENELITIAN 

2.8.1 Persiapan Awal 

        Yang dilakukan pada tahap persiapan awal yaitu: 

1. Memilih hewan uji sejumlah 25 ekor. 
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2. Umur hewan uji 2-3 bulan dan berat 20-32 gram. 

3. Menyiapkan kandang mencit lengkap. 

4. Menyiapkan ekstrak cair akar, batang, dan daun herba meniran (Phyllanthus 

ninuri ) 

2.8.2 Persiapan Glukosa 

Dosis glukosa yang dipakai pada uji toleransi glukosa oral pada manusia 

dewasa (70kg) adalah 75 gram. Dengan faktor  konversi 0,0026 maka perhitungan 

dosis glukosa untuk mencit (20gram) adalah sebagai berikut: 

Dosis mencit  = 75 x 0,0026 

 = 0,195 gram/20gr BB  

2.8.3 Persiapan Glibenklamid 

Dosis pemakaian glibenklamid pada manusia dewasa adalah 5 mg.  Pada 

penelitian ini digunakan glibenklamid tablet 5 mg, dengan  konversi dosis dari 

manusia dewasa (70kg) adalah 0,0026,  maka perhitungan dosis glibenklamid 

untuk mencit (20gram) adalah sebagai berikut: 

Dosis mencit = 5 x 0,0026 

         = 0,013 mg/kgBB 

2.8.4 Persiapan Ekstrak Akar, Batang, dan Daun Herba Meniran 

Sebagai bahan uji digunakan akar, batang dan daun herba meniran 

(Phyllanthus Ninuri L) yang diperoleh dari Balai Penelitian Tanaman Obat. 

Kemudian herba meniran dibuat dengan metode Teh (Ekstrak Cair/seduhan). 

Kemudian diberikan pemberian ekstrak herba meniran sebagai berikut: ekstrak 

Akar, Batang, dan Daun Meniran dengan dosis konversi dari manusia ke mencit. 

Dosis tersebut tidak melebihi LD50 pemakaian meniran. Penentuan dosis sebagai 
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berikut. Dosis untuk manusia sebesar 200 mg diseduh dengan menggunakan air 

panas sebanyak 150 ml. 

Dosis manusia ke mencit = 200 mg x 0,0026 

        =  0,52 mg/20 grBB 

Tabel 3.2 Konversi Perhitungan Antar Jenis Hewan 

 
Mencit 

20 g 

Tikus 

200 g 

Marmut 

400 g 

Kelinci 

1,5 kg 

Kera  

4 kg 

Anjing 

12 kg 

Manusia 

70 kg 

Mencit 

20 g 
1,0 7,0 12,2 27,8 64,1 124,2 387,3 

Tikus 

200 g 
0,14 1,0 1,74 3,9 29,2 17,8 56,0 

Marmut 

400 g 
0,08 0,57 1,0 2,25 5,2 10,2 31,5 

Kelinci 

1,5 kg 
0,04 0,25 0,44 1,0 2,4 4,5 14,2 

Kera     

4 kg 
0,016 0,11 0,19 0,42 1,0 1,9 6,1 

Anjing 

12 kg 
0,008 0,06 0,10 0,22 0,52 1,0 3,1 

Manusia 

70 kg 
0,0026 0,018 0,031 0,07 0,16 0,32 1,0 

(Sumber: Kusumawati D, 2004) 

2.8.5 Prosedur Penelitian 

1. Sebanyak 25 ekor mencit dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing 5 ekor 

mencit. Tiap kelompok ditempatkan ke dalam satu kandang, kemudian 

ditimbang untuk melihat berat badan mencit. 

2.  Sebelum diberikan perlakuan, mencit dipuasakan 12-16 jam agar glukosa 

darah stabil dan tidak terdapat perubahan kadar glukosa darah karena asupan 

makanan. 

3. Kemudian diambil sampel darah dari ekor mencit untuk menentukan kadar 

glukosa darah awal sebelum pemberian beban glukosa. 
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4. Kemudian mencit diberi beban glukosa dengan dosis 0,195 mg/20grBB untuk 

semua kelompok. Setelah 30 menit,  diambil sampel darah dari ekor masing-

masing mencit sebelum diberikan sediaan uji dan diukur kadar glukosa darah 

awalnya untuk memastikan bahwa semua mencit sudah dalam kondisi 

hiperglikemik (≥ 200 mg/dl). 

5. Kemudian diberikan perlakuan dengan pemberian ekstrak akar, batang, dan 

daun herba meniran pada masing-masing kelompok mencit. Kelompok 

pertama adalah kelompok kontrol negatif yaitu tanpa perlakuan. Kelompok 

kedua, kelompok pembanding yaitu dengan pemberian glibenklamid dengan 

dosis 0,013 mg/kgBB, kemudian kelompok pemberian ekstrak akar, kelompok 

pemberian ekstrak batang, dan kelompok pemberian ekstrak daun dengan 

dosis 0,52 gr/20grBB untuk semua kelompok ekstrak. 

6. Pemeriksaan kadar glukosa darah mencit setelah pemberian ekstrak dilakukan 

pada menit ke- 30, 60 dan 90 (Post-Test) untuk melihat grafik penurunan 

kadar glukosa. Kadar glukosa darah mencit diukur dengan menggunakan 

blood glucose stick meter. 

2.9 TEKNIK ANALISIS DATA 

2.9.1 Pengolahan Data 

Data yang sudah terkumpul sebelum dianalisis harus melalui pengolahan 

data terlebih dahulu. Data yang dianalisis adalah data yang diperoleh langsung 

dari mencit yaitu kadar glukosa darah sebelum dan sesudah perlakuan. 

2.9.2 Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian. Pada umumnya dalam analisis ini hanya 

menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel (Notoadmodjo 
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S, 2010: 182). Pada penelitian ini dilakukan analisis univariat untuk mengetahui 

dan mendeskripsikan berat badan mencit pada masing-masing kelompok, kadar 

glukosa darah pada masa adaptasi, kadar glukosa darah awal setelah diberi beban 

glukosa (sebelum pemberian ekstrak akar, batang, dan daun/ pretest 

(hiperglikemik)) pada masing-masing kelompok, dan setelah pemberian ekstrak 

akar, batang dan daun dari herba meniran pada masing-masing kelompok. 

2.9.3 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat (Notoadmodjo S , 2010: 183). Dalam penelitian ini, 

pemberian ekstrak akar, batang, daun herba Meniran (Phyllanthus Ninuri L), 

pemberian glibenklamid merupakan variabel bebas dan variabel terikatnya adalah 

penurunan kadar glukosa darah. Analisis yang utama untuk mengetahui 

perbandingan efektifitas kelompok pemberian oral ekstrak akar, batang, dan daun 

dari herba meniran,  kelompok kontrol dan kelompok pembanding terhadap 

penurunan kadar glukosa darah mencit. 

Skala pengukuran pada penelitian ini adalah skala numerik (rasio) maka 

harus dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Uji normalitas data yang 

digunakan adalah Shapiro Wilk  karena jumlah sampel kurang dari 50. Data 

dikatakan normal jika nilai p atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 (Dahlan 

MS, 2008:53). 

Hasil uji Shapiro Wilk  menunjukkan bahwa semua variabel dalam 

penelitian ini terdistribusi normal. Selanjutnya, dilakukan uji One Way Annova 

untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kadar glukosa darah sebelum perlakuan 

antar kelompok perlakuan. Analisis kedua dilakukan untuk mengetahui perbedaan 

kadar glukosa darah mencit sebelum dan sesudah perlakuan  glibenklamid (+) 
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dengan menggunakan uji Paired T-test. Analisis ketiga dilakukan untuk 

mengetahui perbedaan kadar glukosa darah mencit sebelum dan sesudah 

perlakuan pemberian ekstrak akar, batang dan daun dari herba meniran pada 

setiap kelompok perlakuan dengan menggunakan uji Paired T-test. Kemudian 

analisis yang terakhir yaitu One Way Annova untuk melihat adanya perbedaan 

penurunan kadar glukosa darah antar kelompok perlakuan dan melihat 

perbandingan efektifitas ekstrak akar, batang dan daun meniran. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 
4.1 Analisis Univariat  

4.1.1 Berat Badan Mencit 

 Berat badan mencit ditimbang pada hari pertama penelitian sebelum 

mencit dibuat hiperglikemik. Mencit yang digunakan adalah mencit yang 

mempunyai berat badan 20-32 gram. Hasil penimbangan berat badan mencit 

disajikan pada tabel 4.1 . 

Tabel 4.1 Data Berat Badan Mencit 

Data berat Badan Mencit (gram) 

No. 
Kelompok 

I 

Kelompok 

II 

Kelompok 

III 

Kelompok 

IV 

Kelompok 

V 

1 32 30 27 29 25 

2 28 31 27 26 24 

3 29 26 26 27 27 

4 27 27,5 24,5 26 21 

5 30 27 29,5 22 25 

Median 29 27,5 27 26 25 

Mode 27 26 27 26 25 

Mean 29,2 28,3 26,8 26 24,4 

       Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa median berat badan mencit pada masa 

adaptasi adalah kelompok I sebesar 29, kelompok II sebesar 27,5, kelompok III 

sebesar 27, kelompok IV sebesar 26, kelompok V sebesar 25. Berat badan hewan 

coba yang dipilih sebagai sampel penelitian tidak ada yang melebihi dari kriteria 

inklusi dalam pemilihan sampel penelitian. 

4.1.2 Kadar Glukosa Darah Mencit Puasa 

 Kadar glukosa darah mencit dihitung saat mencit dipuasakan untuk 

mengetahui kadar glukosa awal sebelum pembebanan glukosa. Hasil perhitungan 

glukosa darah mencit pada saat dipuasakan disajikan pada tabel 4.2 . 
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Tabel 4.2 Kadar Glukosa Darah Mencit Puasa 

Kadar Glukosa Darah Mencit Puasa (mg/dl) 

No. 
Kelompok 

I 

Kelompok 

II 

Kelompok 

III 

Kelompok 

IV 

Kelompok 

V 

1 55 102 134 81 46 

2 81 107 100 94 61 

3 107 95 58 71 97 

4 65 83 82 82 74 

5 75 93 109 67 87 

Median 75 95 100 81 74 

Mode 55 83 58 67 46 

Mean 76,6 96 96,6 79 73 

       Berdasarkan tabel 4.2 di atas, pada saat dipuasakan kadar glukosa darah pada 

kelompok I (kelompok kontrol), kelompok II (pemberian glibenklamid), 

kelompok III ( kelompok ekstrak akar meniran), kelompok IV (ekstrak batang 

meniran), dan kelompok V (ekstrak daun meniran) menunjukkan bahwa kadar 

glukosa darah saat puasa adalah normal. 

4.1.3 Kadar Glukosa Darah Mencit setelah Pemberian Glukosa 

 Glukosa yang digunakan adalah jenis Glukosa Monohidrat. Glukosa 

diberikan setelah mencit dipuasakan selama 12-16 jam. Setelah 30 menit kadar 

glukosa darah dihitung untuk membuktikan bahwa mencit sudah dalam kondisi 

hiperglikemik. Adapun hasil rata-rata kenaikan kadar glukosa darah mencit 

setelah pemberian glukosa monohidrat adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Kadar Glukosa Darah Mencit setelah Pemberian Glukosa 

Kadar Glukosa Darah Mencit Setelah Pemberian Glukosa (mg/dl) 

No. 
Kelompok 

I 

Kelompok 

II 

Kelompok 

III 

Kelompok 

IV 

Kelompok 

V 

1 544 700 850 465 253 

2 208 263 768 336 217 

3 421 593 272 409 239 

4 310 299 387 203 163 
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5 117 200 201 200 210 

Median 310 299 387 336 217 

Mode 117 200 201 200 163 

Mean 320 411 495,6 322,6 216,4 

        

       Berdasarkan tabel 4.3 di atas, setelah pemberian glukosa monohidrat kadar 

glukosa darah pada kelompok I (kelompok kontrol), kelompok II (pemberian 

glibenklamid), kelompok III ( kelompok ekstrak akar meniran), kelompok IV 

(ekstrak batang meniran), dan kelompok V (ekstrak daun meniran) mengalami 

kenaikan lebih tinggi dari batas kadar glukosa darah normal. 

4.1.4 Kadar Glukosa Darah Mencit menit ke-30 setelah Pemberian Perlakuan 

 Gambaran kadar glukosa darah mencit pada menit ke-30 setelah 

pemberian perlakuan dapat dilihat pada tabel 4.4 . 

Tabel 4.4 Kadar Glukosa Darah Mencit setelah Pemberian Perlakuan pada menit 

ke-30 

Glukosa Darah Mencit pada menit ke-30 Setelah Pemberian Perlakuan (mg/dl) 

No. Kelompok 

I 

Kelompok 

II 

Kelompok 

III 

Kelompok 

IV 

Kelompok 

V 

1 166 158 320 172 188 

2 205 93 350 195 101 

3 175 134 177 250 83 

4 183 107 282 161 85 

5 115 187 190 196 177 

Median 175 134 282 195 101 

Mode 115 93 177 161 83 

Mean 168,8 135,8 263,8 194,8 126,8 

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, setelah pemberian perlakuan menit ke-30  

kadar glukosa darah pada kelompok I (kelompok kontrol), kelompok II 

(pemberian glibenklamid), kelompok III ( kelompok ekstrak akar meniran), 

kelompok IV (ekstrak batang meniran), dan kelompok V (ekstrak daun meniran) 
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terjadi penurunan kadar glukosa darah pada seluruh kelompok perlakuan. Hal ini 

dibuktikan dengan mean (rata-rata)  kadar glukosa darah pada tabel di atas.  

4.1.5 Kadar Glukosa Darah Mencit menit ke-60 setelah Pemberian Perlakuan 

 Gambaran kadar glukosa darah mencit pada menit ke-60 setelah 

pemberian perlakuan dapat dilihat pada tabel 4.5 . 

Tabel 4.5 Kadar Glukosa Darah Mencit setelah Pemberian Perlakuan pada menit 

ke-60 

Glukosa Darah Mencit pada menit ke-60 Setelah Pemberian Perlakuan (mg/dl) 

No. Kelompok 

I 

Kelompok 

II 

Kelompok 

III 

Kelompok 

IV 

Kelompok 

V 

1 147 142 151 92 45 

2 145 89 131 64 98 

3 132 132 128 156 61 

4 125 105 126 114 75 

5 106 119 155 109 158 

Median 132 119 131 109 75 

Mode 106 89 126 64 45 

Mean 131 117,4 138,2 107 87,4 

        

       Berdasarkan tabel 4.5 di atas, setelah pemberian perlakuan setelah menit ke-

60 kadar glukosa darah pada kelompok I (kelompok kontrol), kelompok II 

(pemberian glibenklamid), kelompok III ( kelompok ekstrak akar meniran), 

kelompok IV (ekstrak batang meniran), dan kelompok V (ekstrak daun meniran) 

terlihat bahwa rata-rata kadar glukosa darah pada menit ke 60 mengalami 

penurunan dari 30 menit sebelumnya. 

4.1.6 Kadar Glukosa Darah Mencit menit ke-90 setelah Pemberian Perlakuan 

 Gambaran kadar glukosa darah mencit pada menit ke-90 setelah 

pemberian perlakuan dapat dilihat pada tabel 4.6 . 
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Tabel 4.6 Kadar Glukosa Darah Mencit setelah Pemberian Perlakuan pada menit 

ke-90 

Glukosa Darah Mencit pada menit ke-90 Setelah Pemberian Perlakuan (mg/dl) 

No. Kelompok 

I 

Kelompok 

II 

Kelompok 

III 

Kelompok 

IV 

Kelompok 

V 

1 100 110 140 76 41 

2 139 80 127 57 76 

3 129 131 89 104 59 

4 108 95 94 100 70 

5 104 99 89 98 105 

Median 108 99 94 98 70 

Mode 100 80 89 57 41 

Mean 116 103 107,8 87 70,2 

 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, setelah pemberian perlakuan pada menit ke-

90 kadar glukosa darah pada kelompok I (kelompok kontrol), kelompok II 

(pemberian glibenklamid), kelompok III ( kelompok ekstrak akar meniran), 

kelompok IV (ekstrak batang meniran), dan kelompok V (ekstrak daun meniran) 

menunjukkan bahwa rata-rata kadar glukosa telah mencapai normal. (kadar 

glukosa darah normal pada mencit 62,8-176 mg/dl). 

Perbandingan kadar glukosa sebelum perlakuan dan setelah perlakuan 

adalah sebagai berikut: 

4.1.6.1  Kadar Glukosa darah kelompok I (Kontrol) 

 Kadar glukosa darah mencit kelompok kontrol dengan kadar glukosa 

darah pada masa dipuasakan, setelah diberi beban glukosa, dan pada menit ke-30 

hingga menit ke-90 dapat dilihat pada tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 Kadar glukosa darah kelompok I (Kontrol) 

No. Masa Puasa  
Pemberian 

Glukosa 
Menit ke-30 Menit ke-60 Menit ke-90 

1 55 544 166 147 100 

2 81 208 205 145 139 

3 107 421 175 132 129 

4 65 310 183 125 108 

5 75 117 115 106 104 

Median 75 310 175 132 108 

Mode 55 117 115 106 100 

Mean 76,6 320 168,8 131 116 

 

4.1.6.2  Kadar Glukosa darah kelompok II (Glibenklamid) 

 Kadar glukosa darah mencit kelompok II (Glibenklamid) dengan kadar 

glukosa darah pada masa dipuasakan, setelah diberi beban glukosa, dan pada 

menit ke-30 hingga menit ke-90 dapat dilihat pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Kadar glukosa darah kelompok II (Glibenklamid) 

No. Masa Puasa 
Pemberian 

Glukosa 
Menit ke-30 Menit ke-60 Menit ke-90 

1 102 700 158 142 110 

2 107 263 93 89 80 

3 95 593 134 132 131 

4 83 299 107 105 95 

5 93 200 187 119 99 

Median 95 299 134 119 99 

Mode 83 200 93 89 80 

Mean 96 411 135,8 117,4 103 

 

4.1.6.3  Kadar Glukosa darah kelompok III (Ekstrak Akar) 

 Kadar glukosa darah mencit kelompok III (Ekstrak Akar) dengan kadar 

glukosa darah pada masa dipuasakan, setelah diberi beban glukosa, dan pada 

menit ke-30 hingga menit ke-90 dapat dilihat pada tabel . 
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Tabel 4.9 Kadar glukosa darah kelompok III (Ekstrak Akar) 

No. Masa Puasa 
Pemberian 

Glukosa 
Menit ke-30 Menit ke-60 Menit ke-90 

1 134 850 320 151 140 

2 100 768 350 131 127 

3 58 272 177 128 89 

4 82 387 282 126 94 

5 109 201 190 155 89 

Median 100 387 282 131 94 

Mode 58 201 177 126 89 

Mean 96,6 495,6 263,8 138,2 107,8 

 

4.1.6.4  Kadar Glukosa darah kelompok IV (Ekstrak Batang) 

 Kadar glukosa darah mencit kelompok IV (Ekstrak Batang) dengan kadar 

glukosa darah pada masa dipuasakan, setelah diberi beban glukosa, dan pada 

menit ke-30 hingga menit ke-90 dapat dilihat pada tabel . 

Tabel 4.10 Kadar glukosa darah kelompok IV (Ekstrak Batang) 

No. Masa Puasa 
Pemberian 

Glukosa 
Menit ke-30 Menit ke-60 Menit ke-90 

1 81 465 172 92 76 

2 94 336 195 64 57 

3 71 409 250 156 104 

4 82 203 161 114 100 

5 67 200 196 109 98 

Median 81 336 195 109 98 

Mode 67 200 161 64 57 

Mean 79 322,6 194,8 107 87 

 

4.1.6.5  Kadar Glukosa darah kelompok V (Ekstrak Daun) 

 Kadar glukosa darah mencit kelompok V (Ekstrak Daun) dengan kadar 

glukosa darah pada masa dipuasakan, setelah diberi beban glukosa, dan pada 

menit ke-30 hingga menit ke-90 dapat dilihat pada tabel . 
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Tabel 4.11 Kadar glukosa darah kelompok V (Ekstrak Daun) 

No. Masa Puasa 
Pemberian 

Glukosa 
Menit ke-30 Menit ke-60 Menit ke-90 

1 46 253 188 45 41 

2 61 217 101 98 76 

3 97 239 83 61 59 

4 74 163 85 75 70 

5 87 210 177 158 105 

Median 74 217 101 75 70 

Mode 46 163 83 45 41 

Mean 73 216,4 126,8 87,4 70,2 

 

4.2 Analisis Bivariat  

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat. Sebelum melihat Perbedaan penurunan kadar glukosa 

darah mencit pada masa adaptasi  antara sebelum dan sesudah pemberian glukosa 

monohidrat dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu untuk melihat data 

terdistribusi secara normal atau data tidak terdistribusi secara normal. Karena 

jumlah sampel pada penelitian ini kurang dari 50 maka uji normalitas data yang 

dipakai adalah Shapiro-Wilk. Apabila terdapat data yang tidak terdistribusi secara 

normal, maka dilakukan transformasi data agar data dapat terdistribusi secara 

normal. Dan apabila data terdistribusi secara normal selanjutnya dilakukan uji 

Paired T-test  untuk melihat perbedaan kadar glukosa darah pada masing-masing 

kelompok perlakuan, sedangkan apabila didapatkan data yang tidak terdistribusi 

secara normal maka dilakukan uji alternatif yaitu uji Wilcoxon. 

4.2.1 Perbedaan Penurunan Kadar Glukosa Darah Mencit pada Masa dipuasakan 

dan Sesudah Pemberian Glukosa Monohidrat 

Berdasarkan hasil uji Paired T-test didapatkan bahwa data kelompok I 

(kontrol) p=0,035, kelompok II (glibenklamid) p=0,032, kelompok III (Ekstrak 
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Akar Meniran) p=0,033, kelompok IV (Ekstrak Batang Meniran) p=0,010, 

kelompok V (Ekstrak Daun Meniran) adalah p=0,002. Dalam uji Paired T-test  

terlihat nilai p kurang dari 0,05 (p<0,05), artinya terdapat pebedaan rerata kadar 

glukosa darah yang bermakna pada masa dipuasakan dan sesudah pemberian 

glukosa monohidrat. Hasil uji statistik disajikan pada tabel 4.12 . 

Tabel 4.12 Perbedaan Kenaikan Kadar Glukosa Darah Mencit pada Masa 

dipuasakan dan Sesudah Pemberian Glukosa Monohidrat 

Kelompok 

Rata-rata Kadar Glukosa 

Darah (mg/dl) 
Signifikansi  

( value) 
Keterangan 

Puasa                     Setelah 

I 76,6 320 0,035* Ada beda 

II 96 411 0,032* Ada beda 

III 96,6 495,6 0,033* Ada beda 

IV 79 322,6 0,010* Ada beda 

V 73 216,4 0,002* Ada beda 

Keterangan:  

Kelompok I (kontrol), II (glibenklamid), III (Ekstrak Akar Meniran), IV (Ekstrak 

Batang Meniran), V (Ekstrak Daun Meniran). 

*Uji Paired T-test  

4.2.2 Perbedaan Penurunan Kadar Glukosa Darah Mencit pada Kelompok Tanpa 

Perlakuan/Kontrol  (Kelompok I) 

Berdasarkan  hasil uji Paired T-test didapatkan bahwa data kadar glukosa 

darah kelompok I (kontrol) pada menit ke 30 adalah p= 0,105, pada menit ke 60 

adalah p=0,056, dan pada menit ke  90 adalah p=0,058 di dalam uji Paired T-Test 

apabila nilai p lebih dari 0,05 (p>0,05) artinya tidak terdapat perbedaan rerata 

penurunan kadar glukosa darah yang bermakna pada kelompok kontrol/tanpa 

perlakuan (Kelompok I).  Hasil uji statistik disajikan pada tabel 4.13. 
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Tabel. 4.13 Perbedaan Penurunan Kadar Glukosa Darah Mencit Tanpa 

Perlakuan/Kontrol (Kelompok I) 

Menit ke 

Rata-rata Kadar Glukosa 

Darah (mg/dl) 
Signifikansi 

( value) 
Keterangan 

Sebelum                       Setelah 

30 320 183 0,105 Tidak ada beda 

60 320 131 0,056 Tidak ada beda 

90 320 120 0,058  Tidak ada beda 

 

4.2.3 Perbedaan Penurunan Kadar Glukosa Darah Mencit sebelum dan sesudah 

Pemberian Glibenklamid (Kelompok II) 

 Berdasarkan  hasil uji Paired T-test didapatkan bahwa data kadar glukosa 

darah kelompok II (Pemberian Glibenklamid) pada menit ke 30 adalah p=0,048, 

pada menit ke 60 adalah p=0,033, dan pada menit ke 90 adalah p=0,029 di dalam 

uji Paired T-Test apabila nilai p kurang dari 0,05 (p<0,05) artinya terdapat 

pebedaan rerata penurunan kadar glukosa darah yang bermakna sebelum dan 

sesudah pemberian glibenklamid. Hasil uji statistik disajikan pada tabel 4.15. 

Tabel. 4.14 Perbedaan Penurunan Kadar Glukosa Darah Mencit sebelum dan 

sesudah Pemberian Glibenklamid (Kelompok II) 

Menit ke 

Rata-rata Kadar Glukosa 

Darah (mg/dl) 
Signifikansi 

( value) 
Keterangan 

Sebelum            Setelah 

30 411 135,8 0,048* Ada beda 

60 411 120 0,033* Ada beda 

90 411 103 0,029* Ada beda 

*Uji Paired T-test 
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4.2.4 Perbedaan Penurunan Kadar Glukosa Darah Mencit Sebelum dan Sesudah 

Pemberian Ekstrak Akar Meniran (Kelompok III), Ekstrak Batang Meniran 

(Kelompok IV) dan Ekstrak Daun Meniran (Kelompok V). 

Berdasarkan  hasil uji Paired T-test didapatkan bahwa data kadar glukosa 

darah kelompok III (Pemberian Ekstrak Akar Meniran), kelompok IV (Pemberian 

Ekstrak Batang Meniran)  dan kelompok V (Pemberian Ekstrak Daun Meniran) 

didapatkan nilai signifikansi yang berbeda-beda pada tiap kelompok perlakuan 

pada menit yang berbeda.  Di dalam uji Paired T-Test apabila nilai p kurang dari 

0,05 (p<0,05) artinya terdapat pebedaan rerata penurunan kadar glukosa darah 

yang bermakna sebelum dan sesudah pemberian perlakuan berupa pemberian 

ekstrak akar, batang dan daun meniran. Hasil uji statistik disajikan pada tabel 

4.15. 

Tabel. 4.15 Perbedaan Penurunan Kadar Glukosa Darah Mencit sebelum dan 

sesudah Pemberian Ekstrak Akar Meniran (Kelompok III), Ekstrak Batang 

Meniran (Kelompok IV) dan Ekstrak Daun Meniran (Kelompok V). 

Kelompok 
Menit 

ke 

Kadar Glukosa 

Darah rata-rata 

(mg/dl) 

Signifikansi  

( value) 
Keterangan 

Sebelum Sesudah 

Ekstrak Akar 30 495,6 263,8 0,085* Tidak ada beda 

 60 495,6 138,2 0,053* Tidak ada beda 

 90 495,6 107,8 0,033* Ada beda 

Ekstrak Batang 30 322,6 194,8 0,065 Tidak ada beda 

 60 322,6 107 0,017* Ada beda 

 90 322.6 87 0,015* Ada beda 

Ekstrak Daun 30 216,4 126,8 0,014* Ada beda 

 60 216,4 87,4 0,011* Ada beda 

 90 216,4 70,2 0,003* Ada beda 

*Uji Paired T-test (*ada beda) 
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4.2.5 Perbedaan Penurunan Kadar Glukosa Darah Mencit antar Kelompok 

perlakuan 

 Setelah diketahui perbedaan pada masing-masing kelompok perlakuan, 

maka dilakukan uji lanjutan untuk melihat kelompok yang memiliki penurunan 

kadar glukosa yang bermakna. Untuk melihat kelompok yang memiliki beda 

penurunan yang bermakna maka dilakukan uji One way ANOVA sebelum 

dilakukan uji ini, terlebih dulu menilai syarat-syarat dalam uji tersebut. Sebelum 

melihat perbedaan penurunan kadar glukosa darah mencit antar kelompok 

perlakuan dilakukan uji homogenitas varians terlebih dahulu untuk melihat 

varians data sama atau terdapat perbedaan varians data.  

Berdasarkan Uji One way ANOVA didapatkan bahwa data kadar glukosa 

darah antar tiap perlakuan diperoleh nilai p=0,369. Oleh karena nilai p>0,05, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan penurunan kadar 

glukosa darah antar kelompok perlakuan. Berdasarkan hasil uji tersebut maka uji 

lanjutan (analisis Post Hoc) tidak dapat digunakan. Pada pengujian tiap kelompok 

memberikan perbedaan penurunan kadar glukosa darah. Akan tetapi dalam uji 

One way ANOVA didapatkan hasil bahwa penurunan kadar glukosa darah pada 

hewan coba antar kelompok perlakuan tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antar kelompok perlakuan. Hasil uji statistik rata-rata penurunan kadar glukosa 

darah disajikan dalam tabel 4.16 . 
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Tabel 4.16 Perbedaan Rata-rata Penurunan Kadar Glukosa Darah Mencit antar 

Kelompok perlakuan 

Kelompok 
Rata-rata penurunan glukosa darah (mg/dl) 

Menit  30 Menit  60 Menit  90 

Kelompok I (Kontrol) 168,8 131 116 

Kelompok II (Glibenklamid) 135,8 117,4 103 

Kelompok III (Akar Meniran) 263,8 138,2 107,8 

Kelompok IV (Batang Meniran) 194,8 107 87 

Kelompok V (Daun Meniran) 126,8 87,4 70,2 

Keterangan:  value= 0,369 (Uji One way Anova) yang berarti bahwa tidak 

terdapat perbedaan penurunan kadar glukosa darah yang bermakna antar 

kelompok perlakuan. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Berat Badan Mencit 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fisiologi Hewan Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Semarang. 

Hewan coba mencit didapatkan dari Laboratorium Fisiologi hewan Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Semarang. 

Mencit yang digunakan dari galur balb/c berjenis kelamin jantan, berumur 6-8 

minggu dan mempunyai berat badan 20-32 gram. 

Median berat badan mencit pada masa adaptasi adalah antara 20-32 gram 

dengan mode kelompok I sebesar 29, kelompok II sebesar 26, kelompok III 

sebesar 27, kelompok IV sebesar 26, kelompok V sebesar 25. 

5.2 Kadar Glukosa Darah Mencit pada Masa Puasa 

Pada saat dipuasakan kadar glukosa darah pada kelompok I (kelompok 

kontrol), kelompok II (pemberian glibenklamid), kelompok III ( kelompok 

ekstrak akar meniran), kelompok IV (ekstrak batang meniran), dan kelompok V 

(ekstrak daun meniran) menunjukkan bahwa kadar glukosa darah saat puasa 

adalah normal. Rata-rata kadar glukosa darah mencit pada saat puasa adalah 73 

mg/dl – 96,6 mg/dl. Jadi pada masa dipuasakan semua mencit berada dalam 

keadaan normal. 

5.3 Kadar Glukosa Darah setelah Pemberian Glukosa Monohidrat 

 Setelah masa puasa semua mencit dibuat hiperglikemia dengan pemberian 

glukosa. Pemberian glukosa diberikan secara oral dengan menggunakan alat bantu 

sonde lambung. Pemberian glukosa selama 30 menit untuk meningkatkan kadar 
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glukosa darah memberikan hasil yang sama yakni semua hewan coba mengalami 

hiperglikemia. 

 Dibandingkan dengan kadar glukosa darah pada masa puasa, median kadar 

glukosa darah setelah pemberian glukosa mengalami kenaikkan sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sebelum pemberian oral glibenklamid, ekstrak akar meniran, 

ekstrak batang meniran dan ekstrak daun meniran mencit pada semua kelompok 

perlakuan mengalami hiperglikemia (kadar glukosa darah >200 mg/dl). Kadar 

glukosa darah mencit normal berkisar antara 62,8 mg/dl-176 mg/dl. 

5.4 Kadar Glukosa Darah Kelompok I (Kontrol) 

Kelompok I merupakan kelompok kontrol yaitu kelompok yang tidak 

diberi perlakuan pemberian glibenklamid dan pemberian ekstrak akar, batang, dan 

daun meniran. Pada masa puasa rata-rata kadar glukosa darah kelompok I 

(kontrol) normal yaitu sebesar 76,6 mg/dl, setelah pemberian glukosa rata-rata 

kadar glukosa darah menjadi naik sebesar 320 mg/dl. Pada 30 menit pertama 

setelah pemberian glukosa, kadar glukosa darah mencit mengalami kenaikan, akan 

tetapi 30 menit berikutnya ada beberapa mencit yang mengalami penurunan kadar 

glukosa. 

5.5 Kadar Glukosa Darah Kelompok II (Glibenklamid) 

Pada masa puasa, rata-rata kadar glukosa darah kelompok II sebesar 96 mg/dl. 

Kemudian setelah pemberian glukosa monohidrat rata-rata kadar glukosa darah 

mengalami kenaikan yaitu sebesar 411 mg/dl atau diatas normal (>200 mg/dl) 

yang berarti mencit dalam keadaan hiperglikemik. Setelah pemberian oral 

glibenklamid median kadar glukosa darah mencit turun menjadi 138,8 mg/dl. Dari 

hasil pengamatan hal ini disebabkan karena glibenklamid adalah antidiabetik oral 
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golongan sulfonilurea generasi kedua yang daya kerjanya lebih kuat daripada 

generasi pertama (tolbutamid, klorpropamid). Glibenklamid dapat menurunkan 

kadar glukosa darah pada penderita diabetes dan non-diabetes (Tjay & Rahardja, 

2002). Mekanisme kerjanya dengan menstimulasi sel-sel ß dari pankreas sehingga 

pelepasan insulin ditingkatkan dan meningkatkan kepekaan sensitivitas sel-sel ß 

terhadap rangsangan glukosa dan non-glukosa. Pada terapi jangka panjang 

seringkali terjadi penurunan sekresi insulin, tetapi glibenklamid dapat 

mempertahankan toleransi glukosa dalam darah. Efek ekstra pankreatik 

meningkatkan afinitas insulin pada reseptor, sehingga sensitivitas insulin 

meningkat dan menekan sekresi glukosa oleh hati (Tjokroparawiro, 2003). 

       Apabila dibandingkan dengan kelompok yang diberi ekstrak akar, batang, dan 

daun dalam uji statistik menyebutkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan penurunan kadar glukosa darah, akan tetapi apabila dilihat nilai 

nominal penurunan kadar glukosa hanya terdapat sedikit perbedaan. 

5.6 Kadar Glukosa Darah Kelompok III setelah Pemberian Ekstrak Akar 

Meniran. 

 Pada masa puasa, median kadar glukosa darah mencit pada kelompok III 

(Pemberian Ekstrak Akar Meniran) sebesar 100 mg/dl dengan rata-rata kadar 

glukosa darah sebesar 96,6 mg/dl, kemudian setelah pemberian beban glukosa 

median kadar glukosa darah naik menjadi 387 mg/dl dengan rata-rata kadar 

glukosa darah sebesar 495,6 mg/dl yang berarti mencit dalam keadaan 

hiperglikemia. Setelah pemberian oral ekstrak akar meniran median kadar glukosa 

darah mencit pada menit ke 30 turun menjadi 282 mg/dl dengan rata-rata 

penurunan 263,8 mg/dl, pada menit ke 60 median kadar glukosa darah turun lagi 
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menjadi 131 mg/dl dengan rata-rata penurunan sebesar 138,2 mg/dl. Dan pada 

menit ke 90 median kadar glukosa sebesar 94 mg/dl dengan rata-rata penurunan 

sebesar 107,8 mg/dl.  

5.7 Kadar Glukosa Darah Kelompok IV setelah Pemberian Ekstrak Batang 

Meniran. 

Pada masa puasa, median kadar glukosa darah mencit pada kelompok IV 

(Pemberian Ekstrak Batang Meniran) sebesar 81 mg/dl dengan rata-rata 

penurunan kadar glukosa darah sebesar 79 mg/dl, kemudian setelah pemberian 

beban glukosa median kadar glukosa darah naik menjadi 336 mg/dl dengan rata-

rata kadar glukosa darah sebesar 322,6 mg/dl yang berarti mencit dalam keadaan 

hiperglikemia. Setelah pemberian oral ekstrak akar meniran median kadar glukosa 

darah mencit pada menit ke 30 turun menjadi 195 mg/dl dengan rata-rata 

penurunan 194,8 mg/dl, pada menit ke 60 median kadar glukosa darah turun lagi 

menjadi 109  mg/dl dengan rata-rata penurunan sebesar 107 mg/dl. Dan pada 

menit ke 90 median kadar glukosa sebesar 98 mg/dl dengan rata-rata penurunan 

sebesar 87 mg/dl.  

5.8 Kadar Glukosa Darah Kelompok V setelah Pemberian Ekstrak Daun 

Meniran. 

Pada masa puasa, median kadar glukosa darah mencit pada kelompok V 

(Pemberian Ekstrak Daun Meniran) sebesar 74 mg/dl dengan rata-rata kadar 

glukosa darah sebesar 73 mg/dl, kemudian setelah pemberian beban glukosa 

median kadar glukosa darah naik menjadi 217 mg/dl dengan rata-rata kadar 

glukosa darah sebesar 216,4 mg/dl yang berarti mencit dalam keadaan 

hiperglikemia. Setelah pemberian oral ekstrak akar meniran median kadar glukosa 

darah mencit pada menit ke 30 turun menjadi 101 mg/dl dengan rata-rata 
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penurunan 126,8 mg/dl, pada menit ke 60 median kadar glukosa darah turun lagi 

menjadi 75 mg/dl dengan rata-rata penurunan sebesar 87,4 mg/dl. Dan pada menit 

ke 90 median kadar glukosa sebesar 70 mg/dl dengan rata-rata penurunan sebesar 

70,2 mg/dl.  

5.9 Perbedaan Kadar Glukosa Darah Mencit setelah Pemberian Ekstrak 

Akar, Batang, dan Daun. 

 Berdasarkan hasil uji Paired T-test yang dilakukan pada masing masing 

kelompok perlakuan didapatkan hasil yang berbeda-beda. Pada kelompok I 

(Kontrol/Tanpa perlakuan) pada menit ke 30, 60, dan 90 didapatkan hasil p lebih 

dari 0,05 (p>0,05) yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan kadar glukosa 

darah mencit. Pada kelompok II (Pemberian Glibenklamid) kadar glukosa darah 

pada menit ke 30 didapatkan nilai p=0,048, pada menit ke 60 nilai p=0,033, dan 

pada menit ke 90 nilai p=0,029. Nilai p kurang dari 0,05 (p<0,05) yang berarti 

bahwa terdapat perbedaan kadar glukosa antara sebelum pemberian glibenklamid 

dan setelah pemberian glibenklamid. Pada kelompok III (Pemberian Ekstrak Akar 

Meniran) kadar glukosa darah pada menit ke 30 didapatkan nilai p=0,085, pada 

menit ke 60 nilai p=0,053 dan pada menit ke 90 nilai p=0,033. Pada menit ke 30 

dan menit ke 60 nilai p lebih dari 0,05 (p>0,05) yang berarti bahwa tidak ada 

perbedaan kadar glukosa darah antara sebelum dan setelah pemberian ekstrak akar 

meniran. Sedangkan pada menit 90 nilai p kurang dari 0,05 (p<0,05) yang berarti 

bahwa terdapat perbedaan kadar glukosa darah antara sebelum dan setelah 

pemberian ekstrak akar meniran. 

 Pada kelompok IV (Pemberian Ekstrak Batang Meniran) kadar glukosa 

darah pada menit ke 30 didapatkan nilai p=0,065, pada menit ke 60 nilai p=0,017, 

dan pada menit ke 90 nilai p=0,015. Pada menit ke 30 didapatkan nilai p lebih dari 
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0,05 (p>0,05) yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan kadar glukosa darah 

antara sebelum dan setelah pemberian ekstrak batang meniran. Sedangkan pada 

menit ke 60 dan menit ke 90 didapatkan nilai p kurang dari 0,05 (p<0,05) yang 

berarti bahwa terdapat perbedaan kadar glukosa darah antara sebelum dan setelah 

pemberian ekstrak batang meniran. Pada kelompok V (Pemberian Ekstrak Daun 

Meniran) kadar glukosa darah pada menit ke 30 didapatkan nilai p= 0,014, pada 

menit ke 60 nilai p=0,011, dan pada menit ke 90 nilai p=0,003. Pada menit ke 30 

hingga menit ke 90 didapatkan nilai p kurang dari 0,05 (p<0,05) yang berarti 

bahwa terdapat perbedaan kadar glukosa darah mencit.  

Hal ini dikarenakan di dalam daun meniran kaya akan senyawa flavonoid 

antara lain filantin, querseti, isoquersetin, astraglin dan rutin. Senyawa flavonoid 

ini telah terbukti secara in vitro mempunyai efek biologis yang sangat kuat 

sebagai antioksidan. Pemberian antioksidan dan komponen senyawa polifenol 

menunjukkan dapat menangkap radikal bebas, mengurangi stress oksidatif pada 

diabetes mellitus (Widowati,2008). 

 Pada kelompok uji dengan perlakuan yang berbeda, terlihat bahwa 

kelompok II dan V memiliki perbedaan dalam penurunan kadar glukosa darah 

pada keseluruhan menit, yaitu menit ke 30 hingga menit ke 90, ini berbeda jika 

dibandingkan dengan kelompok I, kelompok III, dan kelompok IV. Berdasarkan 

hasil uji Paired T-test pada tiap kelompok didapatkan penurunan kadar glukosa 

darah pada keseluruhan menit yaitu menit ke 30 hingga menit ke 90 yaitu pada 

kelompok V (Pemberian Ekstrak Daun Meniran). Perbedaan jenis pemberian 

perlakuan yang diberikan pada hewan coba memberikan hasil penurunan kadar 

glukosa darah yang berbeda. 
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5.10 Analisis Perbandingan Ekstrak Akar, Ekstrak Batang, dan Ekstrak 

Daun Meniran 

 Merujuk dari hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa diantara 

semua kelompok perlakuan pada menit ke 90 glukosa darah mengalami 

penurunan pada semua kelompok perlakuan. Hal ini sesuai dengan pustaka bahwa 

pada metode toleransi glukosa terjadi peningkatan kadar glukosa serum mulai 

menit ke-30 sampai menit ke-90 dan pada menit ke-120 kadar glukosa serum 

kembali normal (Adnyana dkk, 2004). Setelah diketahui bahwa terdapat 

perbedaan kadar glukosa darah pada tiap-tiap kelompok, maka dilakukan uji One 

way ANOVA untuk melihat perbedaan penurunan kadar glukosa darah antar 

kelompok perlakuan.  

Berdasarkan hasil Uji One way ANOVA didapatkan nilai p lebih dari 0,05 

(p=0,143) yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna penurunan 

kadar glukosa darah mencit antar kelompok perlakuan. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Fahri dkk (2005) menunjukkan bahwa adanya penurunan kadar 

glukosa pada tikus setelah pemberian ekstrak akar meniran. Selain itu ekstrak 

methanol dari herba meniran juga dapat menurunkan kadar glukosa darah pada 

tikus (Okoli et. al, 2009). Dalam penelitian ini, penurunan kadar glukosa darah 

pada hewan coba mengalami penurunan setelah pemberian ekstrak akar, batang, 

dan daun meniran. Akan tetapi tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam 

penurunan kadar glukosa pada antar kelompok hewan coba. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada grafik rata-rata penurunan kadar glukosa darah pada gambar 

5.1. 
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Gambar 5.1 Grafik Rata-rata penurunan Kadar Glukosa Darah  

Berdasarkan Grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata kadar glukosa 

darah saat dibebani glukosa mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa mencit sudah dalam kondisi hiperglikemik (≥200 mg/dl). Dan pada saat 

diberi perlakuan pada masing-masing kelompok, kadar glukosa mengalami 

penurunan. Hal ini terlihat pada setiap 30 menit setelah pemberian perlakuan. 

5.11 Keterbatasan dan Hambatan Penelitian 

5.11.1 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini hanya terbatas pada perbandingan efektifitas ekstrak akar, 

batang, dan daun meniran dalam menurunkan kadar glukosa darah yang dalam hal 

ini diujikan pada mencit (Mus musculus). Hasil dari penelitian ini adalah ekstrak 

akar, batang, dan daun meniran dapat menurunkan kadar glukosa darah mencit, 

akan tetapi tidak terdapat perbedaan penurunan kadar glukosa darah mencit yang 

signifikan antara kelompok yang diberi ekstrak akar meniran, ekstrak batang 

meniran dan ekstrak daun meniran. 
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5.11.2 Hambatan Penelitian 

 Di dalam penelitian ini banyak hambatan yang terjadi. Akan tetapi 

hambatan dalam penelitian ini masih dapat dikendalikan. Salah satunya yaitu 

setiap kelompok hewan coba yang terdiri dari 5 sampel dijadikan dalam satu 

kandang yang mengakibatkan keaktifan yang berlebihan dari hewan coba. 

Sehingga peneliti kesulitan dalam memberikan perlakuan. Dengan adanya 

keaktifan hewan coba, mengakibatkan adanya konflik antar hewan coba sehingga 

dapat menimbulkan stress pada hewan coba yang mungkin dapat mempengaruhi 

kadar glukosa darah. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa terdapat 

perbedaan penurunan kadar glukosa darah pada tiap-tiap kelompok perlakuan 

(Ekstrak akar, batang, dan daun meniran), akan tetapi apabila dibandingkan antar 

kelompok perlakuan hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan penurunan kadar glukosa darah yang signifikan antara ekstrak akar, 

batang, dan daun meniran (Phyllanthus ninuri L). 

6.2 Saran 

       Adapun saran-saran yang diberikan dari hasil penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Informasi mengenai analisis perbandingan efektifitas ekstrak akar, batang, 

dan daun meniran (Phyllanthus ninuri L) dalam menurunkan kadar glukosa 

darah, dapat digunakan sebagi dasar penelitian lanjutan mengenai uji 

toksisitas dari air seduhan dari akar, batang dan daun herba meniran sebelum 

dilakukan percobaan ke manusia. Untuk menghindari keaktifan hewan coba, 

maka sebaiknya kandang hewan coba disediakan kandang individu untuk 

masing-masing hewan coba. 

2. Bagi Produsen Obat tradisional 

Penelitian ini digunakan sebagai dasar dalam pembuatan obat fitofarmaka 

yang membantu menurunkan kadar glukosa darah dalam bentuk yang mudah 

dikonsumsi dan layak untuk diperdagangkan sehinggat dapat meningkatkan 

perekonomian bangsa 
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Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 4 Surat Keterangan Pemesanan Herba Meniran 
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Lampiran 5 Surat Keterangan Pembelian Herba Meniran 
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Lampiran 6 

INSTRUMEN PENELITIAN 

ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIFITAS EKSTRAK AKAR, 

BATANG, DAN DAUN HERBA MENIRAN (Phyllanthus sp L) DALAM 

MENURUNKAN KADAR GLUKOSA DARAH MENCIT 

 

1. CARA PEMBUATAN EKSTRAK HERBA MENIRAN 

 

 

1) Pengumpulan bahan baku, Pada daun atau herba dilakukan pada saat 

proses fotosintesis  berlangsung maksimal, yaitu ditandai  saat-saat panen 

mulai berbunga atau buah mulai masak.  

2) Sortasi basah, yaitu pemilahan hasil panen ketika tanaman masih segar.  

3) Masing-masing bagian tanaman dikelompokkan (akar, batang, dan daun) 

4) Pencucian, untuk membersihkan kotoran yang melekat. 

5) Pengeringan, tanaman dikeringkan dibawah sinar matahari langsung. 

6) Setelah kering tanaman di buat serbuk dengan mesin serbuk, derajat  

kehalusan  untuk  beberapa    simplisia  sesuai  dengan  yang tertera 

berikut ini: 

a. Daun,  bunga  dan  herba:  rajangan  kasar  dengan  ukuran  lebih 

kurang 4 mm. 

b. Kayu, kulit dan akar: rajangan agak kasar dengan ukuran lebih kurang 

2,5 mm. 

c. Buah dan biji: digerus atau diserbuk kasar dengan ukuran lebih kurang 

2 mm. 

d. Simplisia yang mengandung alkaloid dan saponin: serbuk agak halus 

dengan ukuran lebih kurang 0,5 mm . 

 

2. CARA PEMERIKSAAN GLUKOSA 

 

1. Pemeriksaan glukosa dengan menggunakan metode paling sederhana 

dengan menggunakan  Blood Glucose stick meter, yaitu sebagai berikut; 

1) Alat ini sebelum digunakan untuk penentuan  kadar glukosa di 

kalibrasi  terlebih dahulu dengan nomor kode di sesuai kan dengan 

test strip  yang akan digunakan.  
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2) Untuk setiap  pengukuran di perlukan selembar test strip. Larutan 

baku untuk kalibrasi alat telah tersedia dalam  „kit‟. Setelah test strip 

diselipkan  pada  tempat  khusus pada alat tersebut,  pada layar akan 

muncul gambar “tetesan darah” yang menandakan alat siap 

digunakan.  

3) Mencit di masukkan ke dalam kandang individual  yang berukuran 

tepat untuk satu tubuh mencit, dengan ekor menjuntai keluar.  

4) Setelah itu ekor mencit didesinfektan dengan etanol 70 %, ujung ekor 

digunting secara aseptik tetesan darah pertama di buang, tetesan 

berikutnya diserapkan pada test strip yang terselip pada alat. 

5)  Sejumlah tertentu  darah akan terserap sesuai dengan  kapasitas serap 

test strip, setelah itu perdarahan ekor mencit dihentikan. Dalam waktu 

15 detik pada layar tertera kadar gula dalam satuan mg/dl. 
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Lampiran 7 Data Hasil Uji Laboratorium 

1. Data Berat Badan Mencit 

 

DATA BERAT BADAN MENCIT (GRAM) 

NO 
KELOMPOK 

I 

KELOMPOK 

II 

KELOMPOK 

III 

KELOMPOK 

IV 

KELOMPOK 

V 

1 32 30 30 29 25 

2 28 28 27 26 24 

3 29 26 26 27 27 

4 27 27,5 24,5 26 21 

5 30 27 29,5 22 25 

Rata-

rata 
29,2 28,3 26,8 26 24,4 
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2. Data Kadar Glukosa Darah Mencit 

KELOMPOK 
KGD MASA 

PUASA 

BEBAN 

GLUKOSA 

PENURUNAN 

30' 

PENURUNAN 

60' 

PENURUNAN 

90' 

I 

55 544 166 147 100 

81 208 205 145 139 

107 421 175 132 129 

65 310 183 125 108 

75 117 115 106 104 

II 

102 700 158 142 110 

107 263 93 89 80 

95 593 134 132 131 

83 299 107 105 95 

93 200 187 119 99 

III 

134 850 320 151 140 

100 768 350 131 127 

58 272 177 128 89 

82 387 282 126 94 

109 201 190 155 89 

IV 

81 465 172 92 76 

94 336 195 64 57 

71 409 250 156 104 

82 203 161 114 100 

67 200 196 109 98 

V 

46 253 188 45 41 

61 217 101 98 76 

97 239 83 61 59 

74 163 85 75 70 

87 210 177 158 105 
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3. Selisih Kadar Glukosa Darah Mencit 

KELOMPOK PENURUNAN 30' PENURUNAN 60' PENURUNAN 90' 

I 

378 397 444 

3 63 69 

246 289 276 

127 185 202 

2 11 9 

II 

542 558 590 

170 174 183 

459 461 462 

192 194 204 

13 81 101 

III 

530 699 710 

418 637 641 

95 144 183 

105 261 293 

11 46 112 

IV 

293 373 389 

141 272 279 

159 253 305 

42 89 103 

4 91 102 

V 

65 208 212 

116 119 141 

156 178 180 

78 88 93 

33 52 105 
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Lampiran 8 Output SPSS 

 

Analisis Univariat 

 

1. Berat Badan Mencit 
Statistics 

 

Berat 
badan 
mencit 

kelompok I 
(kontrol) 

Berat badan 
mencit kelompok 
II (glibenklamide) 

Berat badan 
mencit 

kelompok III 
(ekstrak 

akar) 

Berat badan 
mencit 

kelompok IV 
(ekstrak 
batang) 

Berat badan 
mencit 

kelompok V 
(ekstrak 
daun) 

N Valid 5 5 5 5 5 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 29,20 28,30 26,80 26,00 24,40 
Std. Error of Mean ,860 ,943 ,815 1,140 ,980 
Median 29,00 27,50 27,00 26,00 25,00 
Mode 27

a
 26

a
 27 26 25 

Std. Deviation 1,924 2,110 1,823 2,550 2,191 
Variance 3,700 4,450 3,325 6,500 4,800 
Skewness ,590 ,431 ,482 -,905 -,846 
Std. Error of 
Skewness 

,913 ,913 ,913 ,913 ,913 

Kurtosis -,022 -2,146 1,219 2,000 1,745 
Std. Error of 
Kurtosis 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Range 5 5 5 7 6 
Minimum 27 26 25 22 21 
Maximum 32 31 30 29 27 
Sum 146 142 134 130 122 
Percentiles 5 27,00 26,00 24,50 22,00 21,00 

10 27,00 26,00 24,50 22,00 21,00 

25 27,50 26,50 25,25 24,00 22,50 

50 29,00 27,50 27,00 26,00 25,00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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2. Kadar Glukosa Darah Puasa 
Statistics 

 

Glukosa 
darah mncit 

puasa 
kelompok I 

Glukosa 
darah mncit 

puasa 
kelompok II 

Glukosa 
darah mncit 

puasa 
kelompok III 

Glukosa 
darah mncit 

puasa 
kelompok IV 

Glukosa 
darah mncit 

puasa 
kelompok I 

N 5 5 5 5 5 5 

0 0 0 0 0 0 
Mean 76,60 96,00 96,60 79,00 76,60 
Std. Error of 
Mean 

8,795 4,099 12,781 4,722 8,795 

Median 75,00 95,00 100,00 81,00 75,00 
Mode 55

a
 83

a
 58

a
 67

a
 55

a
 

Std. Deviation 19,667 9,165 28,580 10,559 19,667 
Variance 386,800 84,000 816,800 111,500 386,800 
Skewness ,906 -,367 -,114 ,414 ,906 
Std. Error of 
Skewness 

,913 ,913 ,913 ,913 ,913 

Kurtosis 1,109 -,102 -,045 -,403 1,109 
Std. Error of 
Kurtosis 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Range 52 24 76 27 52 
Minimum 55 83 58 67 55 
Maximum 107 107 134 94 107 
Sum 383 480 483 395 383 
Percentiles 5 83,00 58,00 67,00 55,00 21,00 

10 83,00 58,00 67,00 55,00 21,00 

25 88,00 70,00 69,00 60,00 22,50 

50 95,00 100,00 81,00 75,00 25,00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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3. Kadar Glukosa Darah saat Pembebanan Glukosa. 
Statistics 

 

Glukosa 
darah mncit 

stlh 
pemberian 

glukosa 
kelompok I 

Glukosa 
darah mncit 

stlh 
pemberian 

glukosa 
kelompok II 

Glukosa 
darah mncit 

stlh 
pemberian 

glukosa 
kelompok III 

Glukosa 
darah mncit 

stlh 
pemberian 

glukosa 
kelompok IV 

Glukosa 
darah mncit 

stlh 
pemberian 

glukosa 
kelompok V 

N 5 5 5 5 5 5 

0 0 0 0 0 0 
Mean 320,00 411,00 495,60 322,60 216,40 
Std. Error of 
Mean 

75,574 98,897 131,981 53,506 15,400 

Median 310,00 299,00 387,00 336,00 217,00 
Mode 117

a
 200

a
 201

a
 200

a
 163

a
 

Std. Deviation 168,990 221,141 295,119 119,642 34,435 
Variance 28557,500 48903,500 87095,300 14314,300 1185,800 
Skewness ,216 ,621 ,433 -,005 -,938 
Std. Error of 
Skewness 

,913 ,913 ,913 ,913 ,913 

Kurtosis -1,138 -2,411 -2,817 -2,525 1,057 
Std. Error of 
Kurtosis 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Range 427 500 649 265 90 
Minimum 117 200 201 200 163 
Maximum 544 700 850 465 253 
Sum 1600 2055 2478 1613 1082 
Percentiles 5 200,00 201,00 200,00 163,00 21,00 

10 200,00 201,00 200,00 163,00 21,00 

25 231,50 236,50 201,50 186,50 22,50 

50 299,00 387,00 336,00 217,00 25,00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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4. Perbandingan Kadar Glukosa Kelompok I (Kontrol) 

 
Statistics 

 
glukosa 

masa puasa 
pemberian 

glukosa 
kontrol menit 

ke 30 
kontrol 

menit ke 60 
kontrol 

menit ke 90 

N Valid 5 5 5 5 5 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 76,60 320,00 168,80 131,00 116,00 
Std. Error of Mean 8,795 75,574 14,921 7,463 7,622 
Median 75,00 310,00 175,00 132,00 108,00 
Mode 55

a
 117

a
 115

a
 106

a
 100

a
 

Std. Deviation 19,667 168,990 33,365 16,688 17,044 
Variance 386,800 28557,500 1113,200 278,500 290,500 
Skewness ,906 ,216 -1,180 -,807 ,676 
Std. Error of 
Skewness 

,913 ,913 ,913 ,913 ,913 

Kurtosis 1,109 -1,138 2,225 -,008 -2,093 
Std. Error of Kurtosis 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
Range 52 427 90 41 39 
Minimum 55 117 115 106 100 
Maximum 107 544 205 147 139 
Sum 383 1600 844 655 580 
Percentiles 5 55,00 117,00 115,00 106,00 100,00 

10 55,00 117,00 115,00 106,00 100,00 

25 60,00 162,50 140,50 115,50 102,00 

50 75,00 310,00 175,00 132,00 108,00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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5. Perbandingan Kadar Glukosa Kelompok II (Glibenklamid) 

 
Statistics 

 
glukosa 

masa puasa 
masa pemberian 

glukosa 
GM menit 

ke 30 
GM  menit 

ke 60 
GM  menit 

ke 90 

N Valid 5 5 5 5 5 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 96,00 411,00 135,80 117,40 103,00 
Std. Error of Mean 4,099 98,897 16,998 9,437 8,491 
Median 95,00 299,00 134,00 119,00 99,00 
Mode 83

a
 200

a
 93

a
 89

a
 80

a
 

Std. Deviation 9,165 221,141 38,009 21,102 18,987 
Variance 84,000 48903,500 1444,700 445,300 360,500 
Skewness -,367 ,621 ,325 -,302 ,581 
Std. Error of 
Skewness 

,913 ,913 ,913 ,913 ,913 

Kurtosis -,102 -2,411 -1,317 -1,155 ,669 
Std. Error of Kurtosis 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
Range 24 500 94 53 51 
Minimum 83 200 93 89 80 
Maximum 107 700 187 142 131 
Sum 480 2055 679 587 515 
Percentiles 5 83,00 200,00 93,00 89,00 80,00 

10 83,00 200,00 93,00 89,00 80,00 

25 88,00 231,50 100,00 97,00 87,50 

50 95,00 299,00 134,00 119,00 99,00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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6. Perbandingan Kadar Glukosa Kelompok III (Ekstrak Akar Meniran) 

 
Statistics 

 
glukosa 

masa puasa 
masa pemberian 

glukosa 
Akar menit 

ke 30 
Akar menit 

ke 60 
Akar  menit 

ke 90 

N Valid 5 5 5 5 5 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 96,60 495,60 263,80 138,20 107,80 
Std. Error of Mean 12,781 131,981 34,569 6,127 10,730 
Median 100,00 387,00 282,00 131,00 94,00 
Mode 58

a
 201

a
 177

a
 126

a
 89 

Std. Deviation 28,580 295,119 77,299 13,700 23,994 
Variance 816,800 87095,300 5975,200 187,700 575,700 
Skewness -,114 ,433 -,209 ,581 ,740 
Std. Error of 
Skewness 

,913 ,913 ,913 ,913 ,913 

Kurtosis -,045 -2,817 -2,688 -2,956 -2,354 
Std. Error of Kurtosis 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
Range 76 649 173 29 51 
Minimum 58 201 177 126 89 
Maximum 134 850 350 155 140 
Sum 483 2478 1319 691 539 
Percentiles 5 58,00 201,00 177,00 126,00 89,00 

10 58,00 201,00 177,00 126,00 89,00 

25 70,00 236,50 183,50 127,00 89,00 

50 100,00 387,00 282,00 131,00 94,00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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7. Perbandingan Kadar Glukosa Kelompok IV (Ekstrak Batang Meniran) 

 
Statistics 

 glukosa 
masa puasa 

masa 
pemberian 

glukosa 
Batang 

menit ke 30 
Batang 

menit ke 60 
Batang  

menit ke 90 

N Valid 5 5 5 5 5 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 79,00 322,60 194,80 107,00 87,00 
Std. Error of Mean 4,722 53,506 15,347 15,047 8,944 
Median 81,00 336,00 195,00 109,00 98,00 
Mode 67

a
 200

a
 161

a
 64

a
 57

a
 

Std. Deviation 10,559 119,642 34,318 33,645 20,000 
Variance 111,500 14314,300 1177,700 1132,000 400,000 
Skewness ,414 -,005 1,214 ,384 -1,036 
Std. Error of 
Skewness 

,913 ,913 ,913 ,913 ,913 

Kurtosis -,403 -2,525 1,787 1,010 -,567 
Std. Error of Kurtosis 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
Range 27 265 89 92 47 
Minimum 67 200 161 64 57 
Maximum 94 465 250 156 104 
Sum 395 1613 974 535 435 
Percentiles 5 67,00 200,00 161,00 64,00 57,00 

10 67,00 200,00 161,00 64,00 57,00 

25 69,00 201,50 166,50 78,00 66,50 

50 81,00 336,00 195,00 109,00 98,00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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8. Perbandingan Kadar Glukosa Kelompok V (Ekstrak Daun Meniran) 
 

Statistics 

 glukosa 
masa puasa 

masa 
pemberian 

glukosa 
Daun menit 

ke 30 
Daun menit 

ke 60 
Daun  menit 

ke 90 

N Valid 5 5 5 5 5 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 73,00 216,40 126,80 87,40 70,20 
Std. Error of Mean 9,072 15,400 23,018 19,679 10,542 
Median 74,00 217,00 101,00 75,00 70,00 
Mode 46

a
 163

a
 83

a
 45

a
 41

a
 

Std. Deviation 20,285 34,435 51,470 44,003 23,573 
Variance 411,500 1185,800 2649,200 1936,300 555,700 
Skewness -,242 -,938 ,555 1,255 ,510 
Std. Error of 
Skewness 

,913 ,913 ,913 ,913 ,913 

Kurtosis -1,191 1,057 -3,092 1,534 ,948 
Std. Error of Kurtosis 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
Range 51 90 105 113 64 
Minimum 46 163 83 45 41 
Maximum 97 253 188 158 105 
Sum 365 1082 634 437 351 
Percentiles 5 46,00 163,00 83,00 45,00 41,00 

10 46,00 163,00 83,00 45,00 41,00 

25 53,50 186,50 84,00 53,00 50,00 

50 74,00 217,00 101,00 75,00 70,00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 



91 
 

 

ANALISIS BIVARIAT 

1. Perbedaan Kadar Glukosa Da rah pada Masa Puasa dan Setelah Pembebanan 

Glukosa 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

Kadar glukosa 
darah mencit 
pada masa puasa 
kelompok I - 
kadar glukosa 
darah mencit stlh 
pemberian 
glukosa kelompok 
I 

-
243,400 

172,784 77,271 -
457,940 

-
28,860 

-
3,150 

4 ,035 

Pair 
2 

Kadar glukosa 
darah mencit 
pada masa puasa 
kelompok II - 
kadar glukosa 
darah mencit stlh 
pemberian 
glukosa kelompok 
II 

-
315,000 

219,046 97,960 -
586,981 

-
43,019 

-
3,216 

4 ,032 

Pair 
3 

Kadar glukosa 
darah mencit 
pada masa puasa 
kelompok III - 
kadar glukosa 
darah mencit stlh 
pemberian 
glukosa kelompok 
III 

-
399,000 

278,460 124,531 -
744,754 

-
53,246 

-
3,204 

4 ,033 

Pair 
4 

Kadar glukosa 
darah mencit 
pada masa puasa 
kelompok IV - 
kadar glukosa 
darah mencit stlh 
pemberian 
glukosa kelompok 
IV 

-
243,600 

118,204 52,863 -
390,370 

-
96,830 

-
4,608 

4 ,010 

Pair 
5 

Kadar glukosa 
darah mencit 
pada masa puasa 
kelompok V - 
kadar glukosa 
darah mencit stlh 
pemberian 
glukosa kelompok 
V 

-
143,400 

43,535 19,469 -
197,456 

-
89,344 

-
7,365 

4 ,002 
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2. Perbedaan Kadar Glukosa Pada Kelompok I (Kontrol) 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

kadar glukosa 
darah mencit 
hiperglikemik  - 
Kadar glukosa 
darah mencit tanpa 
perlakuan menit 30 

151,200 162,200 72,538 -50,197 352,597 2,084 4 ,105 

Pair 
2 

kadar glukosa 
darah mencit 
hiperglikemik  - 
Kadar glukosa 
darah mencit tanpa 
perlakuan menit 60 

189,000 158,777 71,007 -8,147 386,147 2,662 4 ,056 

Pair 
3 

kadar glukosa 
darah mencit 
hiperglikemik  - 
Kadar glukosa 
darah mencit tanpa 
perlakuan menit 90 

204,000 173,244 77,477 -11,111 419,111 2,633 4 ,058 
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3. Perbedaan Kadar Glukosa Darah Antara Sebelum dan Sesudah Pemberian 

Glibenklamid (Kelompok II) 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

kadar glukosa darah 
mencit hiperglikemik 
sblm pmberian 
glibenklamid - Kadar 
glukosa darah 
mencit stlh pmberian 
glibenklamid menit 
30 

275,200 218,919 97,904 3,376 547,024 2,811 4 ,048 

Pair 
2 

kadar glukosa darah 
mencit hiperglikemik 
sblm pmberian 
glibenklamid - Kadar 
glukosa darah 
mencit stlh pmberian 
glibenklamid menit 
60 

293,600 204,544 91,475 39,625 547,575 3,210 4 ,033 

Pair 
3 

kadar glukosa darah 
mencit hiperglikemik 
sblm pmberian 
glibenklamid - Kadar 
glukosa darah 
mencit stlh pmberian 
glibenklamid menit 
90 

308,000 207,684 92,879 50,127 565,873 3,316 4 ,029 
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4. Perbedaan Kadar Glukosa Darah Antara Sebelum dan Sesudah Pemberian 

Ekstrak Akar (Kelompok III) 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

kadar glukosa darah 
mencit hiperglikemik 
sblm pmberian 
ekstrak akar 
meniran - Kadar 
glukosa darah 
mencit stlh 
pmberian ekstrak 
akar meniran menit 
30 

231,800 227,563 101,769 -
50,756 

514,356 2,278 4 ,085 

Pair 
2 

kadar glukosa darah 
mencit hiperglikemik 
sblm pmberian 
ekstrak akar 
meniran - Kadar 
glukosa darah 
mencit stlh 
pmberian ekstrak 
akar meniran 60 

357,400 294,393 131,657 -8,137 722,937 2,715 4 ,053 

Pair 
3 

kadar glukosa darah 
mencit hiperglikemik 
sblm pmberian 
ekstrak akar 
meniran - Kadar 
glukosa darah 
mencit stlh 
pmberian ekstrak 
akar meniran 90 

387,800 271,532 121,433 50,648 724,952 3,194 4 ,033 
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5. Perbedaan Kadar Glukosa Darah Antara Sebelum dan Sesudah Pemberian 

Ekstrak Batang (Kelompok IV) 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

kadar glukosa darah 
mencit hiperglikemik 
sblm pmberian 
ekstrak batang 
meniran - Kadar 
glukosa darah mencit 
stlh pmberian ekstrak 
batang meniran 
menit 30 

127,800 113,056 50,560 -
12,578 

268,178 2,528 4 ,065 

Pair 
2 

kadar glukosa darah 
mencit hiperglikemik 
sblm pmberian 
ekstrak batang 
meniran - Kadar 
glukosa darah mencit 
stlh pmberian ekstrak 
batang meniran 60 

215,600 123,397 55,185 62,382 368,818 3,907 4 ,017 

 
Pair 
3 

kadar glukosa darah 
mencit hiperglikemik 
sblm pmberian 
ekstrak batang 
meniran - Kadar 
glukosa darah mencit 
stlh pmberian ekstrak 
batang meniran 90 

235,600 128,124 57,299 76,513 394,687 4,112 4 ,015 
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6. Perbedaan Kadar Glukosa Darah Antara Sebelum dan Sesudah Pemberian 

Ekstrak Daun (Kelompok IV) 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

kadar glukosa darah 
mencit hiperglikemik 
sblm pmberian 
ekstrak daun 
meniran - Kadar 
glukosa darah mencit 
stlh pmberian ekstrak 
daun meniran menit 
30 

89,600 47,564 21,271 30,542 148,658 4,212 4 ,014 

Pair 
2 

kadar glukosa darah 
mencit hiperglikemik 
sblm pmberian 
ekstrak daun 
meniran - Kadar 
glukosa darah mencit 
stlh pmberian ekstrak 
daun meniran 60 

129,000 63,937 28,594 49,611 208,389 4,511 4 ,011 

Pair 
3 

kadar glukosa darah 
mencit hiperglikemik 
sblm pmberian 
ekstrak daun 
meniran - Kadar 
glukosa darah mencit 
stlh pmberian ekstrak 
daun meniran 90 

146,200 50,067 22,391 84,034 208,366 6,530 4 ,003 
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7. Perbedaan Kadar Glukosa Darah Antar Kelompok Perlakuan 
ANOVA 

trans_gula 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 590,233 14 42,159 1,109 ,369 
Within Groups 2280,562 60 38,009   
Total 2870,795 74    
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Lampiran 9 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan Awal penelitian 

 

 

 

 

Penimbangan berat badan mencit 
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Penyondean larutan glukosa 

 

Tanaman Meniran  

 

Penimbangan serbuk meniran sesuai dosis 
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Ekstrak cair akar, batang, dan daun meniran 

 

Pengukuran kadar glukosa darah  

 

Pemberian Ekstrak cair akar, batang, dan daun meniran 
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Penyondean ekstrak cair akar, batang, dan daun meniran 

 

Blood Glucose Stick Meter 

 

Larutan glukosa monohidrat 
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Pencatatan hasil uji laboratorium 

 

Pencatatan hasil kadar glukosa darah 

 

Glibenklamide 

 


