
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL  

  Subjek penelitian terdiri dari 21 ekor tikus putih jantan yang 

berusia ± 2 bulan dengan berat badan 150-200 gr.  Subjek dibagi menjadi 

4 kelompok dengan pembagian kelompok kontrol negatif 3 ekor tikus 

putih, kelompok kontrol positif 4 ekor tikus putih, kelompok perlakuan 

satu 7 ekor tikus putih dankelompok perlakuan kedua 7 ekor tikus putih. 

Sebelum diinduksi aloksan terlebih dahulu ditimbang berat badannya dan 

diukur kadar glukosa darahnya pada masing-masing itkus. 

Penimbangan berat badan tikus bertujuan untuk menentukan dosis 

aloksan sebelum diinduksi dan dosis infusa akar ginseng Jawa. 

Pengukuran kadar gula darah bertujuan untuk mengetahui kadar glukosa 

darah awal sebelum diberi perlakuan dan mengetahui standar glukosa 

darah normal. Setelah diukur kadar glukosa darah dan berat badan pada 

masing-masing subyek, kemudian subyek diinduksi aloksan dan dibiarkan 

selama 48 jam, setelah 48 jam pemberian aloksan dilakukan pemeriksaan 

kadar glukosa darah. Hasil pengukuran kadar gula darah sebelum dan 

sesudah diinduksi aloksan dapat dilihat pada tabel 1. 

 

 

 



Tabel 1.2  Rerata Kadar Gula Darah Sebelum dan Sesudah Diinduksi    

Aloksan 

 

 

 

Kelompok 

Kadar Glukosa 

Darah 

Sebelum 

Diinduksi 

Aloksan 

(mg/dl) 

Kadar 

Glukosa 

Darah Setelah 

Diinduksi 

Aloksan 

(mg/dl) 

Selisih Kadar 

Glukosa 

Darah 

(mg/dl) 

    

Kontrol negatif 

 

78,85 ± 0,81 80,46 ± 0,66 1,60 ± 0,18 

Kontrol positif 

 

217,88 ± 1,55 220,93 ± 1,87 3,05 ± 0,70 

Perlakuan 1  

( infusa akar ginseng 

Jawa 1,8ml/200grbb) 

 

219,74 ± 1,33 116,75 ± 1,96 102,99 ± 2,26 

Perlakuan2 

 (aquades 

1,8ml/200grbb) 

218,54 ± 1,70 220,99 ± 1,69 2,45 ± 0,29 

    

 

  Untuk mengetahui apakah kenaikan kadar glukosa darah signifikan 

atau tidak menggunakan uji statistik Paired T-Test. Berdasarkan uji Paired 

T-Test yang telah dilakukan didaptkan nilai signifikansi kelompok negatif 

nilai p= 0,004, kelompok positif nilai p= 0,003, kelompok perlakuan 1 

nilai  p= 0,000, dan kelompok perlakuan 2 nilai p= 0,000, hal ini 

menunjukkan bahwa p<0,05 yang artinya terdapat perbedaan bermakna 

kadar gula darah sebelum dan sesudah induksi aloksan. 

Setelah subyek mengalami diabetes maka tiap hewan uji diberi 

perlakuan sesuai dengan kelompoknya masing-masing selama 14 hari 

yaitu pada kelompok negatif tidak diinduksi aloksan dan tidak diberi 

perlakuan apapun, pada kelompok kontrol positif yang diinduksi aloksan 



tapi tidak diberi perlakuan apapun, kelompok perlakuan 1 diberi infusa 

akar ginseng Jawa, dan pada kelompok perlakuan 2 diberi H2O. 

Setelah 14 hari maka dilakukan pengukuran kadar gula darah kembali 

untuk terakhir kalinya dan didapatkan penurunan kadar gula darah pada 

kelompok perlakuan 1, sedangkan untuk kelompok kontrol kadar gula 

darahnya stabil, dan kelompok kontrol positif dan perlakuan 2 mengalami 

kenaikan kadar gula darah. 

Untuk mengetahui apakah ada perbedaan penurunankadar glukosa 

darah diantara kelompok, maka dilakukan uji One Way ANOVA. Langkah 

pertama adalah dengan uji varians. Hasil uji Homogeneity of Variances 

menunjukkan nilai signifikansi untuk glukosa 1 p=0,696, glukosa 2 

p=0,282, glukosa 3 p=0,227 .  Seluruh kelompok memiliki nilai p>0,05 hal 

ini membuktikan bahwa varians datapada semua kelompok adalah sama. 

Oleh karena varians data yang didapat sama, maka uji ANOVA yang 

dilakukan selanjutnya adalah valid. 

Pada uji ANOVA  nilai signifikansi kelompok glukosa 1 adalah 

p=0,0568, ini berarti tidak terdapat perbedaan kadar gula darah yang 

bermakna, dikarenakan kelompok glukosa 1 ini adalah kelompok tikus 

normal yang diukur kadar gula darahnya tanpa diinduksi apapun. 

Sedangkan pada kelompok glukosa 2 dan glukosa 3  didapatkan  nilai       

p = 0,000 yang berarti terdapat perbedaan kadar gula darah yang bermakna 

pada kedua kelompok. Untuk mengetahui pada kelompok manakah 



perbedaan kadar gula darah yang bermakana tersebut maka dilanjutkan 

dengan analisis Post Hoc. 

Pada kelompok glukosa 1 nilai p= 0,05, tidak terdapat perbedaan 

kadar gula darah yang bermakna pada kelompok ini, dikarenakan 

kelompok gukosa 1 adalah pengukuran kadar gula darah tikus normal 

sebelum diinduksi aloksan. Pada kelompok glukosa 2 nilai p= 0,000, 

terdapat perbedaan kadar gula darah yang bermakna antara kelompok 

kontrol negatif dengan kelompok kontrol posif, perlakuan 1 dan perlakuan 

2, hal ini dikarenakan kelompok kontrol negatif melakukan pengukuran 

kadar gula darah sebelum diinduksi aloksan sedangkan kelompok kontrol 

positif, perlakuan 1, dan perlakuan 2  melakukan pengukuran kadar gula 

darah setelah diinduksi aloksan. Pada kelompok glukosa 3 didapatkan nilai 

p= 0,000 yang artinya terdapat perbedaan kadar gula darah yang bermakna 

antara kelompok kontrol negatif dengan kelompok kontrol positif, 

kelompok perlakuan 1, kelompok perlakuan 2. Sedangkan nilai p= 1,0 

yang artinya tidak terdapat perbedaan kadar gula darah yang bermakna 

antara kelompok kontrol positif dengan kelompok perlakuan 2. Kelompok 

ini sama-sama diinduksi aloksan, hanya saja untuk kelompok kontrol 

positif tidak diberi perlakuan apapun dan kelompok perlakuan 2 diberikan 

aquades 1,8 ml/200grbb. Hal ini menunjukkan bahwa aquades tidak 

mempunyai efektifitas dalam menurunkan kadar gula darah. 

 



B. PEMBAHASAN 

Dari tabel kadar glukosa darah terdapat peningkatan nilai kadar 

glukosa darah sebelum dan sesudah diberi aloksan mengalami peningkatan 

kecuali pada kelompok kontrol negatif  yang memang tidak diberi aloksan. 

Adanya peningkatan kadar glukosa darah ini sebagai akibat dari 

mekanisme awal pada penyakit diabetes melitus yang melibatkan peran 

insulin didalamnya. Aloksan yang diinjeksikan ke hewan coba, merupakan 

suatu produk asam urat teroksidasi yang jika diberikan pada hewan 

percobaan yang cenderung merusak sel pulau pankreas dan menimbulkan 

diabetes aloksan (Dorlan, 2002). Mekanisme kerjanya membuat suatu 

siklus redok dengan cara pembentukan radikal seperoksida. Radikal ini 

mengalami dismutasi menjadi hidrogen peroksida (H2O2) kemudian 

melalui reaksi fenton terbentuklah radikal hidroksil yang sangat reaktif. 

Sehingga dapat merusak sel β pankreas (Hansen et all, 2007). Pada kondisi 

ini terjadi gangguan pada produksi maupun sekresi insulin 

Berdasarkan dari hasil akhir yang didapatkan kadar gula darah 

pada kelompok kontrol positif tidak menunjukkan kenaikan yang 

signifikan hal ini dikarenakan karena tikus putih dalam kelompok ini 

hanya diberi pallet saja tanpa induksi aloksan, untuk kelompok kontrol 

positif didapatkan peningkatan kadar glukosa darah, hal ini dikarenakan 

kadar glukosa darah yang bersifat permanen akibat diinduksi aloksan, 

ditambah dengan kadar glukosa pada makanan setiap harinya tanpa diberi 

infusa akar ginseng Jawa. Pada kelompok perlakuan 1 terjadi penurunan 



kadar gula darahsetelah diberi infusa akar ginseng jawa, dikarenakan zat 

yang terkandung dalam akar ginseng Jawa yaitu saponin.  

Pada kelompok perlakuan 1 yang diberi infusa akar ginseng jawa 

terlihat penurunan kadar gula darah selama 14 hari. Hal ini diduga karena 

kerja dari saponin yang terkandung di dalam akar ginseng Jawa. Saponin 

berfungsi sebagai antidiabetes,setelah dilakukan histopatologi, diketahui 

bahwa saponin mampu meregenerasi pankreas yang menyebabkan adanya 

peningkatan sel β pankreas dan pulau pulau Langerhans, sehingga sekresi 

insulin akan mengalami peningkatan. Peningakatan sekresi insulin tersebut 

akan membantu penurunan kadar glukosa darah. Regenerasi sel β pankreas 

itu terjadi karena adanya sel quiescent pada pankreas yang memiliki 

kemampuan beregenerasi (Firdous et all, 2009). Saponin merupakan 

senyawa fitokimia yang dapat menghambat peningkatan kadar glukosa 

darah dengan cara menghambat penyerapan glukosa di usus halus dan 

menghambat pengosongan lambung. Dengan melambatnya pengosongan 

lambung, maka absorpsi makanan akan semakin lama dan kadar glukosa 

darah akan mengalami perbaikan (Bruneton, 1999; Matsuda et all, 1999, 

Mahendra dan fauzi, 2005). 

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemberian infusa 

akar ginseng Jawa dapat menurunkan kadar glukosa darah Rattus 

Norvegicus yang telah diinduksi aloksan dengan adanya saponin yang 

mempunyai efek regenerasi sel β pankreas dan juga saponin yang 



mempunyai efek menghambat penyerapan glukosa di usus halus serta 

menghambat pengosongan lambung. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Sotaniemi,et allpada tahun 1955 yang menunjukkan bahwa ekstrak panax 

ginseng yang menggunakan dosis 200mg/kgbb dalam waktu 8 minggu 

dapat menurunkan kadar gula darah pada 36 penderita diabetes tipe 2. 

Perbedaan penelitian ini terletak pada  subyek penelitian, sediaan 

penelitian, waktu penelitian dan jenis ginsengnya. Pada penelitian ini 

menggunakan subyek penelitian tikus putih dengan waktu 14 hari yang 

diberikan perlakuan infusa akar ginseng Jawa dengan dosis 1,8 

ml/200mgbb  yang diinduksi aloksan terlebih dahulu. 

Kelemahan dalam penelitian ini adalah penyarian dengan 

menggunakan metode infusa menghasilkan sari yang tidak stabil dan 

mudah tercemar oleh kuman dan kapang. Oleh sebab itu, sari yang 

diperoleh dengan cara ini tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam ( Depkes 

RI, 1979). 

 


