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ABSTRAK 
 

Penyakit diabetes mellitus menduduki peringkat ke empat sebagai penyakit 

yang  menyebabkan kematian terbanyak di Indonesia. Berdasarkan perhitungan 

WHO,  penderita  diabetes  di  seluruh  dunia  saat  ini  adalah  177  juta  orang. 

Mahalnya  terapi  pengobatan  diabetes  mellitus  adalah  salah  satu  penyebab 

tinnginya  tingkat  kematian  penderita.  Masyarakat  Kepulauan  Karimun  Jawa 

telah memanfaatkan undur-undur darat (Myrmeleon  sp.) dengan pisang ambon 

(Musa  paradisiaca  L.)  sebagai  campurannya  untuk  obat  penyakit   diabetes. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan jus undur-undur, pisang 

dan campuran dari keduanya dalam menurunkan kadar glukosa darah tikus putih 

(Rattus norvegicus L.) jantan hiperglikemik. 

Penelitian dilakukan dengan rancangan acak lengkap menggunakan 30 
ekor tikus putih jantan galur wistar umur 2-2,5 bulan dengan berat 150-250 g , 

dibagi   menjadi   6   kelompok   yakni   1   kelompok   normal   dan   5   kelompok 

hiperglikemik dengan pemberian aloksan 125 mg/kg berat badan tikus. Perlakuan 

jus undur-undur dosis 0,01 ml/200 g bb tikus, jus pisang ambon dosis 1,26 ml/200 

g  bb  tikus,  campuran  undur-undur+pisang  ambon  dengan  dosis  yang  sama 

dengan perlakuan pertama dan kedua, serta larutan glibenklamida dosis  0,378 

mg/200g bb tikus (sebagai kontrol positif) selama 35 hari secara oral. Kadar 

glukosa   darah  diukur  setiap  7  hari  sampai  hari  ke  35  dengan  metode 

spektrofotometri. Data  yang diperoleh dianalisis menggunakan ANOVA dan uji 

LSD pada taraf kepercayaan 95%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian jus undur-undur mampu 

menurunkan  secara  nyata  (p<0,05)  kadar  glukosa  darah  tikus  hiperglikemik 

setelah 14 hari perlakuan. 

 
Kata kunci : antidiabetes, hiperglikemik, undur-undur darat 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Penyakit  diabetes  mellitus  atau  kencing  manis  menduduki  peringkat 

keempat  sebagai penyakit yang menyebabkan kematian terbanyak di Indonesia 

setelah   penyakit-penyakit  infeksi,  jantung,  dan  stroke.  Diabetes  merupakan 

penyakit kelainan pada  metabolisme karbohidrat yang ditandai dengan adanya 

peningkatan  kadar  glukosa  darah   yang  melebihi  normal.  Penyakit  diabetes 

mellitus  dapat  menimbulkan  komplikasi  seperti   serangan  jantung,  kebutaan, 

stroke, dan gagal ginjal. 

Berdasarkan  perhitungan  International  Diabetes  Federation  dan  WHO 

setidaknya  ada 177 juta penduduk dunia yang menderita diabetes. Sekitar 80 

persen  diantaranya  berada  di  negara  berkembang.  Jika  tidak  dilakukan  upaya 

untuk memperlambat epidemik, tahun 2025  jumlah penderita, diabetes di dunia 
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akan melonjak hingga 300 juta orang (Suara Pembaruan, 28 Maret 2004). 

Mahalnya terapi pengobatan diabetes mellitus secara medis merupakan 

salah satu penyebab tingginya tingkat kematian penderita sehingga banyak orang 

mulai   beralih   pada   pengobatan   alternatif   ataupun   tradisional.   Selain   itu, 

penggunaan obat sintesis menimbulkan resiko terjadinya kerusakan organ secara 

permanen.  Pengobatan  altenatif  antara   lain  dapat  dilakukan  dengan  metode 

akupuntur, sedangkan untuk pengobatan tradisional dapat menggunakan tanaman 

maupun hewan yang berkhasiat obat atau ramuan tradisional lainnya yang lebih 

murah dengan resiko medis yang kecil. 

Undur-undur darat (Myrmeleon sp.) merupakan hewan tingkat rendah yang 

banyak  ditemui  di  sekitar  rumah  penduduk.  Sekilas  hewan  ini  tampak  tidak 

memiliki manfaat  penting. Akan tetapi masyarakat Kepulauan Karimun Jawa 

telah  memanfaatkannya sebagai obat bagi penderita diabetes. Walaupun sudah 

digunakan secara  turun temurun akan tetapi belum ada bukti ilmiah mengenai 

potensi undur-undur dalam  menurunkan kadar glukosa darah. Oleh karena itu 

perlu dilakukan penelitian awal dalam  rangka pengenalan potensi undur-undur 

sebagai penurun kadar gula darah yang mungkin  nantinya dapat dijadikan obat 

alami. 

Masyarakat Kepulauan Karimun Jawa secara tradisional telah 

memanfaatkan undur-undur (Myrmeleon sp.) sebagai obat penurun gula darah 

dengan menggunakan pisang  sebagai campurannya. Dari latar belakang tersebut, 

timbul permasalahan bagaimana pengaruh pemberian jus undur-undur, pisang dan 

campuran  dari  keduanya  terhadap   kadar  glukosa  darah  tikus  putih  (Rattus 

norvegicus L.) jantan hiperglikemik. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan jus 

undur-undur,  pisang  dan  campuran  dari  keduanya  dalam  menurunkan  kadar 

glukosa darah tikus putih (Rattus norvegicus L.) jantan hiperglikemik. 

Penelitian ini  sangat  berguna,  terutama  sebagai  informasi  yang  sangat 

penting   bagi  masyarakat  tentang  pemanfaatan  undur-undur  (Myrmeleon  sp.) 

sebagai  antidiabetes.  Diharapkan  dapat  terjadi  peningkatan  kesejahteraan  dan 

kesehatan  masyarakat  dengan  cara  mengurangi  konsumsi  obat-obatan  sintetik 

secara  berlebihan  karena  selain  mahal  juga   memiliki  dampak  buruk  bagi 

kesehatan. Selain itu dapat menjadi pendorong kreativitas mahasiswa, akademisi 

dan  peneliti  untuk  mengembangkan  potensi  sumber  daya  hayati  lain,  dalam 

rangka pengembangan ilmu, teknologi dan kewirausahaan. 
 
 

METODE PENDEKATAN 
 

Penelitian  ini   dilaksanakan   pada   bulan   Februari   –   Mei   2006   di 

Laboratorium Biokimia Fakultas Biologi UGM dan Laboratorium Penelitian dan 

Pengujian  Terpadu  (LPPT)  UGM.  Bahan  yang  dibutuhkan  adalah  hewan  uji 

berupa tikus putih (Rattus  norvegicus L.) jantan galur wistar umur 2-2,5 bulan 

sebanyak  30  ekor  dengan  berat  badan   150-250  gram;  undur-undur  darat 

(Myrmeleon sp.) yang masih hidup sebanyak lebih kurang 10 gram; pisang ambon 

(Musa paradisiaca L.) dengan tingkat kemasakan yang sama; aloksan tetrahidrat 

(C4H2N2O2.4H2O) ; glibenklamida; CMC (Carbonil Metil Cellulosa) 1%; pereaksi 

GOD-PAP; aquabidest dan aquadest. 
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Peralatan yang dibutuhkan adalah kandang hewan uji, timbangan digital, 

timbangan  mikroanalitik, syringe 0,5 ml, disposable syringe (2 ml dan 10 ml) 

dengan  ujung  yang  diberi  kanul,  seperangkat  alat  untuk  pengambilan  sampel 

darah dan penentuan kadar glukosa serum darah tikus yang terdiri dari mikropipet, 
blue tip, yellow tip, tabung Eppendorf; mikrohematokrit, sentrifuge, 

spektrofotometer Microlab 300 dari Merck dan kuvet serta seperangkat alat untuk 

membuat jus dan larutan CMC 1% yang terdiri dari magnetic stirrer; gelas beker, 
gelas ukur, pipet ukur, mortar, alumunium foil, kertas label dan lemari pendingin. 

Sebanyak  30   ekor   tikus   dikelompokkan   secara   acak   lengkap   atau 

Completely Randomized Design (CRD) menjadi 6 kelompok perlakuan, masing- 

masing kelompok perlakuan terdiri dari 5 ulangan dengan pola pengelompokkan 

Kn (kontrol normal) yaitu tikus diinjeksi aquabidest secara sub kutan dan diberi 

perlakuan dengan aquabidest dosis 0,5ml/200g berat badan tikus/hari; Kh (kontrol 

hiperglikemik) yaitu tikus diinjeksi aloksan secara sub  kutan kemudian diberi 

perlakuan dengan aquabidest dosis 0,5ml/200g berat badan tikus/hari; Kp (kontrol 

positif yaitu tikus diinjeksi aloksan secara sub kutan kemudian diberi larutan 

glibenklamid dosis 0,378 mg/200 g berat badan tikus/hari; U (Perlakuan 1) yaitu 

tikus diinjeksi  aloksan secara sub kutan kemudian diberi jus undur-undur dosis 

0,01 ml/200  g  berat  badan  tikus/  hari;  P  (Perlakuan  2)  yaitu  tikus  diinjeksi 

aloksan, kemudian diberi perlakuan sari pisang ambon dosis 1,26 ml/200 g berat 

badan tikus/ hari; dan  UP (perlakuan 3) yaitu tikus diinjeksi aloksan, kemudian 

diberi perlakuan jus undur-undur dosis 0,01 ml/200 g berat badan tikus dan sari 

pisang dosis 1,26 ml/200 g berat badan tikus / hari. Waktu penelitian adalah 35 

hari, dan perlakuan diberikan secara oral. 

Seluruh  tikus  diaklimasi  selama  3  hari,  setelah  itu  diinduksi  dengan 

aloksan  dosis   125 mg/kg berat badan tikus secara sub kutan (Nugroho, 2004). 

Setelah 4x24 jam, tikus diberi perlakuan sesuai dengan pola pengelompokkan di 

atas selama 5 minggu. Pengambilan  sampel darah tikus dilakukan melalui vena 

orbitalis.  Pengambilan  cuplikan  darah  tikus  dilakukan  7  kali  yaitu  pada  saat 

setelah aklimasi sebelum diinjeksi aloksan, empat hari setelah  diinjeksi aloksan 

untuk menguji kondisi hiperglikemia, pada hari ke 7, ke 14, ke 21, ke 28 dan ke 

35.. 

Alat pengukuran kadar glukosa darah yang digunakan adalah 
spektrofotometer Microlab 300 dengan  absorbansi pada panjang gelombang 500 

nm.  Kadar  glukosa  serum darah  diukur  dengan  metode  enzimatik  GOD-PAP 

menggunakan reagen kit produksi Merck. Data kuantitatif kadar glukosa tersebut 

kemudian dianalisis secara statistik dengan ANAVA untuk melihat ada tidaknya 

beda nyata antar perlakuan maupun antar waktu.  Selanjutnya apabila ada beda 

nyata maka dicari letaknya dengan uji lanjutan yaitu LSD. 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  jus  undur-undur, 

pisang   ambon   dan   campuran   undur-undur   –   pisang   (undur-undur+pisang) 

terhadap  kadar  glukosa  darah  tikus  putih  (Rattus  norvegicus  L.)  yang  dibuat 

hiperglikemik.   Keadaan   hiperglikemik   tersebut   dapat   ditimbulkan   dengan 

sejumlah  prosedur  eksperimental,  diantaranya   pankreatektomi  (pengambilan 

pankreas), pemberian senyawa aktif seperti aloksan atau streptozotocin. Menurut 
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Turner and Bagnara (1988) pemakaian aloksan merupakan cara yang tepat untuk 

menimbulkan hiperglikemik, karena aloksan secara selektif dapat merusak sel β 

pulau Langerhans pankreas tanpa merusak sel α atau asinus pankreas. Selain itu, 

dengan  pemberian  aloksan,  kondisi   hiperglikemik  dapat  ditimbulkan  dalam 

jangka waktu 24 – 48 jam setelah injeksi subkutan (Renold, 1985). 

Pada penelitian ini digunakan tikus putih jantan (Rattus norvegicus L.) 
galur wistar umur 2 – 2,5  bulan, dengan berat badan antara 150 – 200 gram. 

Tidak digunakan tikus betina karena siklus estrus yamg dikendalikan oleh hormon 

estrogen dan progesteron, berpengaruh dalam metabolisme karbohidrat sehingga 

dapat  menyebabkan  perubahan  kadar  glukosa  darah  yang  fluktuatif.  Menurut 

Turner  dan  Bagnara  (1988),  hormon  estrogen  mempunyai  efek  penyembuhan 

pada  tikus  yang  dibuat  hiperglikemik   dengan  pemberian  aloksan.  Hormon 

estrogen juga dapat menyebabkan pertambahan sel-sel β pulau Langerhans pada 

pankreas tikus putih diabetik karena aloksan. 

Dari  hasil  pengukuran  kadar  glukosa  darah  tikus  perlakuan  setelah 

diinjeksi aloksan, diketahui bahwa kadar glukosa darah tikus normal lebih rendah 

dibandingkan kadar  glukosa darah tikus perlakuan dengan aloksan (Gambar 1.). 

Hal ini menunjukkan bahwa aloksan mampu menimbulkan pengaruh diabetogenik 

secara mendadak dan secara selektif merusak sel β pankreas, dengan demikian 

mengurangi  atau menyebabkan produksi insulin menurun. Dengan menurunnya 
produksi insulin mengakibatkan terjadinya kondisi hiperglikemia. 
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Gambar 1. Kadar glukosa darah tikus putih (Rattus norvegicus L.) 

normal dan setelah diinjeksi aloksan. 

 
Kadar  glukosa  darah  tikus  hiperglikemik  setelah  pemberian  aloksan, 

menunjukkan adanya perbedaan bermakna dengan kontrol normal untuk 

kelompok  perlakuan  kecuali  kontrol  positif  dan  kelompok  perlakuan  dengan 

undur-undur+pisang  (Tabel  1).  Pada  kondisi  hiperglikemik  yang  ditimbulkan 

akibat pemberian aloksan sel β pulau Langerhans pankreas mengalami kerusakan 

sehingga  terjadi  defisiensi  insulin.  Dengan   demikian  kadar  glukosa  darah 

meningkat..  Sedangkan  pada  kelompok  kontrol  positif  dan  perlakuan  dengan 

undur-undur+pisang   tidak   berbeda   nyata   dengan   kontrol   normal.   Hal   ini 
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disebabkan efek yang timbul akibat perlakuan aloksan berbeda-beda pada setiap 

individu  yang dipengaruhi pula oleh waktu. Tingkat kerusakan sel β pankreas 

pada satu individu dapat  berbeda dengan individu yang lain sehingga produksi 

insulin juga berbeda. Regenerasi sel β pankreas yang telah mengalami kerusakan 

setelah injeksi aloksan dipengaruhi oleh waktu. Kemampuan regenerasinya juga 

tergantung  pada  kondisi  fisiologis  tiap  individu.  Jika  kemampuan  regenerasi 

cepat, maka produksi insulin akan segera  kembali normal. 

 
Tabel 1.  Kadar glukosa darah tikus putih (Rattus norvegicus L) setelah diinjeksi 

aloksan. 
 

perlakuan 
 

Kadar glukosa darah tikus(mg/dL) 

kontrol normal 93,1
a
 

kontrol positif 76,82
a
 

kontrol hiperglikemik 96,48
ab

 

undur-undur 99,06
ab

 

pisang 104,74
ab

 

undur-undur+pisang 78,62
a
 

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama dengan huruf yang sama dalam satu kolom 
menunjukkan tidak beda nyata (n=5, P>0,05). 

 

Pada hari ke-7 perlakuan (Gambar 2), kadar glukosa seluruh kelompok 

perlakuan mengalami penurunan, kecuali perlakuan pemberian pisang (p), kontrol 
positif  (kp)  dan  perlakuan  pemberian  undur-undur+pisang  (up).  Peningkatan 

glukosa  darah  tersebut   dimungkinkan  karena  aloksan  masih  memiliki  efek 

hiperglikemik. Selain itu buah pisang  mengandung karbohidrat sehingga dapat 

meningkatkan kadar glukosa darah tikus. 
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Gambar 2.  Kadar glukosa tikus putih (Rattus norvegicus L.) pada kelompok 

perlakuan  kontrol positif (kp), kontrol hiperglikemik (kh), undur- 

undur (u), pisang (p),  serta undur-undur+pisang (up) pada hari ke 

nol (H0), hari ke-7 (H7), dan hari ke-14 (H14) setelah perlakuan. 
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Pada hari ke-14, seluruh kelompok perlakuan mengalami penurunan kadar 

glukosa  (Gambar 2). Hal tersebut disebabkan sel-sel pankreas mulai mengalami 

regenerasi.  Sehingga   insulin  mulai  diproduksi  kembali.  Akan  tetapi  karena 

regenerasinya belum sempurna maka kadar glukosa darah belum mencapai kadar 
normal. 

 

Berdasarkan  hasil  analisis  statistik  diketahui  bahwa  setelah  hari  ke  14 

perlakuan  menunjukkan kadar glukosa darah tikus untuk semua perlakuan lebih 

rendah dibandingkan  kelompok tikus hiperglikemik. Nilai kadar glukosa darah 

kelompok tikus dengan perlakuan undur-undur (u) menunjukkan perbedaan yang 

bermakna   (P<0,05)   dengan   kelompok   tikus   hiperglikemik   (kh)   sedangkan 

kelompok perlakuan yang lainnya tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna 

jika dibandingkan dengan kelompok tikus hiperglikemik. 
 

Hasil pengukuran kadar glukosa darah tikus hiperglikemia pada hari ke 

21,  28  dan  35  dalam  penelitian  ini  tidak  dapat  diinterpretasikan.  Hal  ini 

disebabkan kontrol hiperglikemia yang digunakan pada hari ke 21 menunjukkan 

adanya  penurunan  kadar  glukosa  darah  yang  signifikan  (Gambar  3).  Kondisi 

tersebut juga dialami pada kelompok tikus yang diperlakukan setelah hari 21 hari. 

Berdasarkan hal tersebut, maka hasil penelitian setelah hari ke 21 tidak dibahas. 
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Gambar 3. Kadar glukosa darah tikus putih (Rattus norvegicus L.) pada kontrol 

normal (kn) dan kontrol hiperglikemik (kh) hari ke 21 (H21), ke 28 

(H28) dan ke 35 (H35). 

 
KESIMPULAN 

 

Pemberian jus undur-undur dosis 0,01 ml/200 g berat badan tikus/ hari 

selama  14  hari  dapat  menurunkan  kadar  glukosa  darah  tikus  hiperglikemik 

(p<0,05). 
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