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ABSTRAK 

Diabetes adalah penyakit kronis yang terjadi apabila pankreas tidak dapat 

memproduksi insulin yang cukup atau insulin yang dihasilkan oleh tubuh tidak 

dapat digunakan secara efektif. Dalam sebuah studi menunjukan bahwa berat testis, 

jumlah sperma, dan motalitas sperma berkurang secara signifikan akibat dari DM. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak methanol dan fraksi 

etil asestat dan n-heksan buah andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC) 

terhadap gambaran histopatologi ginjal tikus putih (Rattus novergicus) yang 

diinduksi Streptozotocin. Penelitian menggunakan 30 ekor tikus putih dengan berat 

badan 150-260g berumur 2-3 bulan. Hewan uji dibagi menjadi 6 kelompok yaitu, 

tanpa perlakuan yang diberi STZ 45 mg/KgBB + Metformin 50 mg/kgBB 

(Standard), hanya diberi STZ 45 mg/KgBB (Kontrol negatif), pemberian STZ 45 

mg/KgBB + ekstrak methanol andaliman 300 mg/kgBB (Menthanol), pemberian 

STZ 45 mg/KgBB + fraksi etil asetat andaliman 300 mg/kgBB (Etil Asetat), dan 

pemberian STZ 45 mg/KgBB + fraksi n-heksan andaliman 300 mg/kgBB (n-

heksan). Pemberian ekstrak dilakukan selama 14 hari dan dihari ke-15 tikus 

dikorbankan dan diambil testisnya kemudian dilakukan proses histologi. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa pemberian ekstrak methanol dan fraksi etil asetat 

buah andaliman (Z. acanthopodium DC) dapat mencegah tingkat kerusakan testis 

pada diabetes bila dilihat dari berkurangnya nekrosis. 

 

Kata Kunci: Diabetes; Histologi testis; Andaliman. 
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ABSTRACT 

Diabetes is a chronic disease that occurs when the pancreas cannot produce 

enough insulin or the insulin produced by the body cannot be used effectively. In 

one study it was shown that testicular weight, sperm count, and sperm motility 

were significantly reduced due to diabetes. This study aimed to determine the 

effectiveness of methanol extract and ethyl acetate and n-hexane fractions of 

andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC) on the histopathological features 

of Streptozotocin-induced rat kidney (Rattus novergicus). The study used 30 white 

rats weighing 150-260g aged 2-3 months. The test was divided into 6 groups, 

namely, without treatment given STZ 45 mg/KgBW + Metformin 50 mg/kgBW 

(Standard), only STZ 45 mg/KgBW (negative control), given STZ 45 mg/KgBW + 

methanol extract andaliman 300 mg/ kgBW (Menthanol), administration of STZ 

45 mg/KgBW + ethyl acetate fraction andaliman 300 mg/kgBW (Ethyl Acetate), 

and administration of STZ 45 mg/KgBW + n-hexane fraction andaliman 300 

mg/kgBW (n-hexane). The extract was administered for 14 days and on the 15th 

day, the rats were sacrificed and their testes were taken and the histological 

process was carried out. The results showed that presenting ethyl acetate fraction 

of andaliman fruit (Z. acanthopodium DC) could prevent the level of testicular 

damage in diabetic patients. 

 

Keywords: Diabetes melitus; Testis; Andaliman. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 

 Diabetes didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai 

penyakit kronis yang terjadi apabila pankreas tidak dapat memproduksi insulin 

yang cukup atau insulin yang dihasilkan oleh tubuh tidak dapat digunakan secara 

efektif. Hormon yang merupakan pengatur kadar gula darah dalam tubuh ialah 

Insulin. Diabetes tipe 1 (sebelumnya dikenal sebagai ketergantungan insulin, masa 

pubertas atau masa kanak-kanak) ditandai dengan produksi insulin yang tidak 

mencukupi dan membutuhkan insulin setiap hari. Diabetes tipe 2 (sebelumnya 

disebut tipe ketergantungan non-insulin atau tipe dewasa) disebabkan oleh 

ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan insulin secara efektif. Diabetes tipe 2 

merupakan penyumbang sebagian besar pasien diabetes di seluruh dunia dan 

sebagian besar disebabkan oleh kelebihan berat badan dan latihan fisik. Obesitas 

merupakan faktor risiko paling umum pada wanita. Karena gejala diabetes tipe 2 

tidak begitu jelas, maka dapat didiagnosis beberapa tahun setelah onset atau ketika 

komplikasi terjadi. Saat ini, diabetes tipe 2 tidak hanya terjadi pada orang dewasa, 

tetapi juga meningkat pada anak-anak (Budiharsana, 2017). 

 Menurut data dari International Diabetes Federation, prevalensi global 

penderita diabetes menyumbang 8,3% dari total populasi dunia pada tahun 2014 

dan meningkat menjadi 387 juta kasus pada tahun 2014. Indonesia merupakan 

negara ketujuh dengan penderita diabetes, dengan total 8,5 juta penderita diabetes, 

kedua setelah China, India, Amerika Serikat, Brazil, Rusia dan Meksiko. Sementara 

menurut data Perhimpunan Endokrinologi (Soelistijo et al., 2015), jumlah penderita 

diabetes di Indonesia mencapai 9,1 juta pada 2015. Dinas Kesehatan Jawa Timur 

mencontohkan, pada tahun 2012 sebanyak 102.399 kasus diabetes menempati 

urutan kedua setelah hipertensi. Sedangkan di Kabupaten Tulungagung terdapat 

10.572 kasus diabetes yang tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung 
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pada tahun 2015 dimana penderita diabetes terbanyak dirawat oleh dokter. 

(Masruroh, 2018) 

 Diabetes melitus sering menyebabkan komplikasi makrovaskular dan 

mikrovaskular. Komplikasi makrovaskular terutama didasari oleh karena adanya 

resistensi insulin, sedangkan komplikasi mikrovaskular lebih disebabkan oleh 

hiperglikemia kronik. Kerusakan vaskular ini diawali dengan terjadinya disfungsi 

endotel akibat proses glikosilasi dan stress oksidatif pada sel endotel. Disfungsi 

endotel memainkan peran penting dalam mempertahankan homeostasis vaskular. 

Untuk meningkatkan ketahanan fisik antara dinding pembuluh darah dan lumen, sel 

endotel mengeluarkan banyak mediator yang mengatur agregasi trombosit, 

koagulasi, fibrinolisis, dan tonus vaskular. Istilah disfungsi endotel mengacu pada 

suatu kondisi di mana endotel kehilangan fungsi fisiologisnya, seperti 

meningkatnya kecenderungan pembuluh darah untuk membesar, fibrinolisis, dan 

anti-agregasi. Sel endotel mengeluarkan beberapa mediator, yang dapat 

menyebabkan vasokonstriksi, seperti endotelin-a dan tromboksan A2, atau 

vasodilatasi, seperti Nitrat Oksida (NO), prostasiklin, dan faktor hiperpolarisasi 

yang diturunkan dari endotel. Nitrik Oksida memiliki peranan utama pada 

vasodilatasi arteri. Nitrat Oksida (NO) merupakan pemegang peranan utama pada 

vasodilatasi arteri (Ningrum, 2018). 

 Dalam sebuah studi menunjukan bahwa berat testis, jumlah sperma, dan 

motalitas sperma berkurang secara signifikan akibat dari DM (Seethalakshmi et al., 

1987; Kanter et al., 2012). Dipercaya bahwa salah satu dampak DM pada stadium 

kronis adalah gangguan fungsi organ reproduksi pria kronik yang berupa gangguan 

fungsi organ repoduksi jantan. Dalam organ reproduksi jantan, testis memiliki dua 

fungsi, yaitu sebagai tempat spermatogenesis dan memproduksi andogen. Ada 

beberapa faktor yang menyebabkan testis tidak bekerja sesuai fungsinya contohnya 

masuknya radikal bebas yang banyak kedalam tubuh . Radikal bebas menyebabkan 

penurunan fertilitas pria, penurunan nafsu seksual, membahayakan motilitas 

sperma yang berakhir dengan tidak mampu membuahi sel telur (Agarwal et al., 

2005) Stres oksidatif akan meningkatkan jumlah ROS (Reactive Oxygen Spesies) 
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yang dapat merusak 3elative sel, jika terus merusak 3elati 3elative sel dan 

menyebabkan kematian sel menjadi lipid peroksida atau malondialdehyde (MDA) 

sel (Kardika, Herawati and Yasa, 2015). 

 Hiperglikemia dapat menyebabkan resistensi insulin dan gangguan sekresi 

beta 3elative, yang menyebabkan peningkatan 3elati oksidatif. Hal ini terjadi karena 

pembentukan ROS melebihi kapasitas metaboliknya, yang menyebabkan 3elati 

oksidatif dalam tubuh dan kerusakan oksidatif pada jaringan, yang berujung pada 

komplikasi dasar penyakit kronis termasuk penyakit pembuluh darah tubuh, 3elati 

pembuluh darah, dan neuropati 3elati saraf. Kegagalan seksual (disfungsi seksual) 

pada pria biasanya merupakan komplikasi dari diabetes lanjut. Pada pria, disfungsi 

seksual ini bisa berupa penurunan libido (libido / ketertarikan) dan disfungsi ereksi 

atau disfungsi ereksi (Tandi, Wulandari and Asrifa, 2017). 

 Dalam pencegahan diabetes, obat hanyalah suplemen makanan. Pengobatan 

hanya perlu diminum jika 3elative diet tidak dapat mengontrol kadar gula darah 

secara efektif. Biguanida dan 3elative adalah obat golongan sulfoniurea yang 

merupakan obat diabetes melitus oral yang sering di gunakan. Dalam penggunaan 

obat antidiabetes oral kebanyakan memberikan efek samping yang tidak 

diinginkan, salah satu efek samping yang dihasilkan oleh 3elative3ic3 yaitu 

hipoglikemik, toksisitas 3elative3ic. Biguanides memiliki efek samping gangguan 

pencernaan, asidosis laktat dan penurunan penyerapan vitamin B12. Acarbose 

memiliki efek samping perut kembung, diare dan sakit perut.Oleh karena itu, para 

ahli telah mengembangkan 3elati pengobatan tradisional yang 3elative aman untuk 

diabetes (Kardika, Herawati and Yasa, 2013), dan salah satu terapi tradisional yang 

banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah terapi herbal. Saat ini, lebih 

dari 400 tanaman telah digunakan sebagai obat alternatif dan pelengkap diabetes, 

walaupun hanya sedikit yang telah diteliti secara ilmiah (Subroto, 2006). 

 Secara in vitro ekstrak buah andaliman Memiliki aktivitas antidiabetes dan 

antioksidan. Namun  secara in vivo sampai saat ini pengujian secara ilmiah 

mengenai pemanfaatan tumbuhan andaliman Sebagai pengobatan alternatif anti 
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diabetes belum pernah dilakukan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

tentang potensi andaliman sebagai anti diabetes secara in vivo untuk mengetahui 

potensinya dalam menurunkan kadar glukosa darah dan perbaikan kerusakan pada 

testis (R. V. Worotikan, Tuju and Kawuwung, 2017). 

1.2 Perumusan Masalah  

 Apakah terdapat efektivitas ekstrak andaliman terhadap histotopatologis 

testis pada tikus jantan putih galur wistar yang telah diinduksi Streptozotocin 

(STZ)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

2.1.1 Tujuan Penelitian Umum 

 Untuk melihat efektivitas ekstrak andaliman terhadap histopatologis testis 

pada tikus jantan putih galur wistar yang telah diinduksi Streptozoticin (STZ). 

1.3.2. Tujuan Penelitian Khusus 

a. Untuk mengeidentifikasi kandungan senyawa sekunder ekstrak andaliman 

(Skrinning Fitokimia). 

b. Untuk melihat histopatologi testis pada tikus jantan putih galur wistar yang 

diinduksi Streptozotocin (STZ). 

 

1.4 Manfaat Penelitian   

2.1.1 Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara ilmiah 

mengenai efektifitas ekstrak andaliman terhadap Histopatologis Testis 

pada tikus jantan putih galuh wistar yang telah diinduksi Streptozotocin. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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2.1.1 Manfaat aplikatif  

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi tenaga 

medis untuk menggunakan ekstrak andaliman salah satu alternatif terapi untuk 

penyakit Diabetes Melitus
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

2.1 Diabetes Melitus 

2.1.1 Defenisi Diabetes Melitus 

 Diabetes melitus merupakan sesuatu yang tidak dapat dituangkan dalam 

satu jawaban yang jelas dan singkat, tapi secara umum dapat dikatakan sebagai 

suatu kumpulan problema anatomik dan kimiawi yang merupakan akibat dari 

sejumlah faktor. Pada diabetes mellitus didapatkan defisiensi insulin absolut atau 

relatif dan gangguan fungsi insulin. Diabetes melitus diklasifikasikan atas DM tipe 

1, DM tipe 2, DM tipe lain, dan DM pada kehamilan. Diabetes melitus tipe 2 

(DMT2) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik 

hiperglikemia, terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-

duanya. Sembilan puluh persen dari kasus diabetes adalah DMT2 dengan 

karakteristik gangguan sensitivitas insulin dan/atau gangguan sekresi insulin. 

DMT2 secara klinis muncul ketika tubuh tidak mampu lagi memproduksi cukup 

insulin unuk mengkompensasi peningkatan insulin resisten. DMT2 menjadi 

masalah kesehatan dunia karena prevalensi dan insiden penyakit ini terus 

meningkat, baik di negara industri maupun negara berkembang, termasuk juga 

Indonesia. DMT2 merupakan suatu epidemi yang berkembang, mengakibatkan 

penderitaan individu dan kerugian ekonomi yang luar biasa. Meningkatnya 

prevalensi DMT2 di beberapa negara berkembang harus diantisipasi oleh pembuat 

kebijaksanaan dalam upaya menentukan rencana jangka panjang kebijakan 

pelayanan kesehatan. Dalam hal ini sangat diperlukan tindakan preventif dan 

promotif yang dapat membantu masyarakat dalam memahami dan menjalankan 

perilaku hidup sehat (Eva C, 2019). 

2.1.2 Epidemiologi Diabetes Melitus 

 Prevalensi DM tipe 2 pada bangsa klit putih berkisar antara 3%-6% dari 

jumlah penduduk dewasanya. Di Singapura, frekuensi diabetes meningkat cepat 
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dalam 10 tahun terakhir. 3 Di Amerika Serikat, penderita diabetes meningkat dari 

6.536.163 jiwa di tahun 1990 menjadi 20.676.427 jiwa di tahun 2010.4 Di 

Indonesia, kekerapan diabetes berkisar antara 1,4%-1,6%, kecuali di beberapa 

tempat yaitu di Pekajangan 2,3% dan di Manado 6% (Ndraha, 2014). International 

Diabetes Foundation (IDF) memperkirakan bahwa pada tahun 2015 di tingkat 

global separuh dari penyandang Diabetes dewasa atau sebesar 193 juta orang tidak 

mengetahui bahwa mereka menyandang diabetes, dimana hampir seluruhnya 

merupakan kasus diabetes type 2. Semakin awal kasus diabetes terdeteksi, maka 

semakin cepat pengobatan dapat diinisiasi untuk menghindari terjadinya berbagai 

komplikasi yang membahayakan dan mahal biayanya. Hampir 70% atau sekitar 160 

juta kasus dari diabetes tipe 2 pada tahun 2040, dapat dicegah atau dapat ditunda 

dengan menerapkan gaya hidup yang lebih sehat. Dengan meningkatnya kondisi 

nutrisi yang tidak sehat dan meningkatnya kurang beraktivitas fisik pada anak-anak, 

akan menyebabkan terjadinya peningkatan diabetes tipe 2 pada anak yang 

berpotensi menjadi isu kesehatan masyarakat global dan berdampak serius terhadap 

kesehatan. 12% dari pengeluaran global untuk kesehatan pada saat ini dipergunakan 

pada orang dewasa dengan diabetes (Kemenkes RI, 2016). Diabetes melitus tipe 2 

meliputi lebih 90% dari semua populasi diabetes. Prevalensi DMT2 pada bangsa 

kulit putih berkisar antara 3-6% pada populasi dewasa.International Diabetes 

Federation (IDF) pada tahun 2011 mengumumkan 336 juta orang di seluruh dunia 

mengidap DMT2 dan penyakit ini terkait dengan 4,6 juta kematian tiap tahunnya, 

atau satu kematian setiap tujuh detik. Penyakit ini mengenai 12% populasi dewasa 

di Amerika Serikat dan lebih dari 25% pada penduduk usia lebih dari 65 

tahun.World Health Organization (WHO) memprediksi kenaikan jumlah 

penyandang DM di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 

juta pada tahun 2030. International Diabetes Federation (IDF) memprediksi adanya 

kenaikan jumlah penyandang DM di Indonesia dari 9,1 juta pada tahun 2014 

menjadi 14,1 juta pada tahun 2035. Berdasarkan data dari IDF 2014, Indonesia 

menempati peringkat ke-5 di dunia, atau naik dua peringkat dibandingkan dengan 

tahun 2013 dengan 7,6 juta orang penyandang DM. Penelitian epidemiologi yang 

dilakukan hingga tahun 2005 menyatakan bahwa prevalensi diabetes melitus di 
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Jakarta pada tahun 1982 sebesar 1,6%, tahun 1992 sebesar 5,7%, dan tahun 2005 

sebesar 12,8%. Pada tahun 2005 di Padang didapatkan prevalensi DMT2 sebesar 

5,12%.Meningkatnya prevalensi diabetes melitus di beberapa negara berkembang 

akibat peningkatan angka kemakmuran di negara yang bersangkutan akhir-akhir ini 

banyak disoroti. Peningkatan pendapatan perkapita dan perubahan gaya hidup 

terutama di kota-kota besar menyebabkan meningkatnya angka kejadian penyakit 

degeneratif, salah satunya adalah penyakit diabetes melitus. Diabetes melitus 

merupakan salah satu masalah kesehatan yang berdampak pada produktivitas dan 

dapat menurunkan sumber daya manusia (Eva C, 2019). 

2.1.3 Klasifikasi Diabetes Melitus 

 Klasifikasi etiologis DM menurut American Diabetes Association, dibagi 

dalam 4 jenis yaitu (Ndraha, 2014): 

1. Diabetes Melitus Tipe 1 atau Insulin Dependent Diabetes Mellitus/IDDM 

 DM tipe 1 terjadi karena adanya destruksi sel beta pankreas karena sebab 

autoimun. Pada DM tipe ini terdapat sedikit atau tidak sama sekali sekresi insulin 

dapat ditentukan dengan level protein c-peptida yang jumlahnya sedikit atau tidak 

terdeteksi sama sekali. Manifestasi klinik pertama dari penyakit ini adalah 

ketoasidosis. 

2. Diabetes Melitus Tipe 2 atau Insulin Non-dependent Diabetes Mellitus/NIDDM 

 Pada penderita DM tipe ini terjadi hiperinsulinemia tetapi insulin tidak bisa 

membawa glukosa ma-suk ke dalam jaringan karena terjadi resistensi insulin yang 

merupakan turunnya kemampuan insulin untuk merangsang pengambilan glukosa 

oleh jaringan perifer dan untuk menghambat produksi glukosa oleh hati. Oleh 

karena terjadinya resistensi insulin (reseptor insulin sudah tidak aktif karena 

dianggap kadarnya masih tinggi dalam darah) akan mengakibatkan defisiensi relatif 

insulin. Hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya sekresi insulin pada 

adanya glukosa bersama bahan sekresi insulin lain sehingga sel beta pankreas akan 

mengalami desensitisasi terhadap adanya glukosa. Onset DM tipe ini terjadi 
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perlahan-lahan karena itu gejalanya asimtomatik. Adanya resistensi yang terjadi 

perlahan-lahan akan mengakibatkan sensitivitas reseptor akan glukosa berkurang. 

DM tipe ini sering terdiagnosis setelah terjadi komplikasi. 

3. Diabetes Melitus Tipe Lain 

 DM tipe ini terjadi karena etiologi lain, misalnya pada defek genetik fungsi 

sel beta, defek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, penyakit 

metabolik endokrin lain, iatrogenik, infeksi virus, penyakit autoimun dan kelainan 

genetik lain. 

4. Diabetes Melitus Gestasional 

 DM tipe ini terjadi selama masa kehamilan, dimana intoleransi glukosa 

didapati pertama kali pada masa kehamilan, biasanya pada trimester kedua dan 

ketiga. DM gestasional berhubungan dengan meningkatnya komplikasi perinatal. 

Penderita DM gestasional memiliki risiko lebih besar untuk menderita DM yang 

menetap dalam jangka waktu 5-10 tahun setelah melahirkan. 

2.1.4 Patofisiologi Diabetes Melitus 

 Diabetes melitus merupakan kondisi hiperglikemia persisten yang 

disebabkan oleh defek pada sekresi insulin, aksi insulin atau keduanya. DM tipe-2 

merupakan hasil dari perpaduan antara resistensi insulin dan defisiensi insulin 

relatif (kompensasi sekresi insulin yang tidak adekuat). Homeostatis glukosa 

tergantung pada sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan aksi insulin pada 

jaringan. Perubahan perlahan dari keadaan normal ke toleransi glukosa terganggu 

berhubungan dengan memburuknya resistensi insulin. Toleransi glukosa terganggu 

ini merupakan tahap pertengahan dalam perjalanan alamiah DM tipe-2 dan 

merupakan faktor prediktor terhadap terjadinya DM tipe-2 dan penyakit 

kardiovaskular. Resistensi insulin sendiri tidak cukup untuk berkembang menjadi 

diabetes melitus. Untuk menjadi DM tipe-2 diperlukan kombinasi antara resistensi 

insulin dan ketidak-adekuatan sekresi sel beta pankreas. Pada pasien dengan DM 

tipe-2 terdapat keduanya, yakni aksi insulin yang terganggu dan kegagalan sekresi 
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insulin. Kondisi hiperglikemia diduga memperburuk resistensi insulin maupun 

kelainan sekresi insulin, sehingga mengakibatkan perubahan dari kondisi gangguan 

toleransi glukosa menjadi diabetes melitus. Kontribusi relatif dari kedua komponen 

patofisologi ini bervariasi dari dominan resistensi insulin sampai dominan 

kegagalan sel beta pankreas. Kegagalan sel beta pada DM tipe-2 tidak diperantarai 

oleh proses autoimun. Oleh karena adanya resistensi insulin maka konsentrasi 

insulin dalam sirkulasi bisa meningkat namun juga bisa rendah jika disfungsi sel 

beta lebih berat. Pubertas berperan penting di dalam perkembangan DM tipe-2 pada 

anak. Selama pubertas, terdapat peningkatan resistensi terhadap aksi insulin yang 

menyebabkan terjadinya hiperinsulinemia. Sesudah pubertas, respons insulin basal 

dan terstimulasi menurun. Peningkatan hormon pertumbuhan pada masa pubertas 

diduga juga berperan terhadap terjadinya resistensi insulin selama pubertas. Oleh 

karena itu tidak mengherankan jika munculnya DM tipe-2 bersamaan dengan usia 

pertengahan pubertas. Efek dari obesitas terhadap metabolisme glukosa telah 

terbukti. Anak obes lebih berisiko mengalami hiperinsulinemia. Hal ini karena 

terdapat hubungan yang terbalik antara sensitivitas insulin dan lemak viseral. 

Pengaruh lemak viseral lebih kuat daripada lemak subkutan. Jaringan adiposa yang 

berkembang pada kondisi obes mensintesis dan mensekresi metabolit dan protein 

signaling seperti leptin, adiponektin dan TNF-alfa. Faktor-faktor ini diketahui 

mengganggu sekresi insulin dan sensitivitasnya dan bahkan merupakan penyebab 

resistensi insulin dalam berbagai percobaan klinis (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 

2015). 

2.1.5 Faktor Resiko Diabetes Melitus 

 Faktor risiko diabetes mellitus umumnya di bagi menjadi 2 golongan besar 

yaitu (Novi F, 2020) :  

A. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi 

1. Umur 

 Manusia mengalami penurunan fisiologis setelah umur 40 tahun. Diabetes 

meliitus sering muncul setelah manusia memasuki umur rawan tersebut. Semakin 
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bertambahnya umur, maka risiko menderita diabetes mellitus akan meningkat 

terutama umur 45 tahun (kelompok risiko tinggi).  

2. Jenis Kelamin  

 Distribusi penderitas diabetes mellitus menurut jenis kelamin sangat 

bervariasi. Di Amerika Serikat penderitas diabetes mellitus lebih banyak terjadi 

pada perempuan dari pada laki-laki. Namun, mekanisme yang menghubungkan 

jenis kelamin dengan kejadian diabetes mellitus belum jelas.  

3. Bangsa dan etnik  

 Berdasarkan penelitian terakhir di 10 negara menunjukan bahwa bangsa 

Asia lebih beresiko terserang diabetes mellitus dibandingkan bangsa Barat. Hasil 

dari penelitian tersebut mengatakan bahwa secara keseluruhan bangsa Asia kurang 

berolahraga dibandingkan bangsa-bangsa di benua Barat. Selain itu, kelompok 

etnik tertentu juga berpengaruh terutama Cina, India, dan Melayu lebih berisiko 

terkena diabetes mellitus.  

4. Faktor keturunan  

 Diabetes mellitus cenderung diturunkan, bukan ditularkan. Adanya riwayat 

diabetes mellitus dalam keluarga terutama orang tua dan saudara kamdung 

memiliki risiko lebih besar terkena penyakit ini dibandingkan dengan anggota 

keluarga yang tidak menderita diabetes. Apabila Ibu, ayah, kakak atau adik 

mengidap diabetes, kemungkinan diri Anda terkena diabetes lebih besar daripada 

yang menderita diabetes adalah kakek, nenek, atau saudara ibu dan saudara ayah 

anda. Sekitar 50 % pasien diabetes tipe 2 mempunyai orangtua yang menderita 

diabetes, dan lebih dari sepertiga pasien diabetes mempunyai saudara yang 

mengidap Diabetes. Ahli menyebutkan bahwa diabetes mellitus merupakan 

penyakit yang terpaut, “Sistem Diagnosa Penyakit Diabetes Melitus Menggunakan 

Metode Certainty Factor. Kromosom seks atau kelamin. Umumnya laki-laki 

menjadi penderita sesungguhnya, sedangkan perempuan sebagai pihak yang 

membawa gen untuk diwariskan kepada anak-anaknya.  
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5. Riwayat menderita diabetes gestasional  

 Diabetes gestasional dapat terjadi sekitar 2-5% pada ibu hamil. Biasanya 

diabetes akan hilang setelah anak lahir. Namun, dapat pula terjadi diabetes di 

kemudian hari. Ibu hamil yang menderitas diabetes akan melahirkan bayi besar 

dengan berat badan lebih dari 4000 gram. Apabila hal ini terjadi, maka 

kemungkinan besar si ibu akan mengidap diabetes tipe 2 kelak.  

6. Riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4000 gram. 

B. Faktor yang dapat dimodifikasi 

1. Obesitas  

 Berdasarkan beberapa teori menyebutkan bahwa obesitas merupakan factor 

predisposisi terjadinya resistensi insulin. Semakin banyak jaringan lemak pada 

tubuh, maka tubuh semakin resisten terhadap kerja insulin, terutama bila lemak 

tubuh atau kelebihan berat badan terkumpul di daerha sentral atau perut (central 

obesity). Lemak dapat memblokir kerja insulin sehingga glukosa tidak dapat 

diangkut kedalam sel dan menumpuk dalam pembuluh darah, sehingga terjadi 

peningkatan kadar glukosa darah. Obesitas merupakan factor resiko terjadinya 

diabetes mellitus tipe 2 dimana sekitar 80-90% penderita mengalami obesitas.  

2. Aktifitas fisik yang kurang  

 Berdasarkan penelitian bahwa aktifitas fisik yang dilakukan secara teratur 

dapat  menambah sensitifitas insulin. Prevalensi diabetes mellitus mencapai 2-4 kali 

lipat terjadi pada individu yang kurang aktif. Semakin kurang aktifitas fisik, maka 

semakin mudah seseorang terkena diabetes. Olahraga atau aktifitas fisik dapat 

membantu mengontrol berat badan. Glukosa dalam darah akan dibakar menjadi  

energy, sehingga sel-sel tubuh menjadi lebih sensitive terhadap insulin. Selain itu, 

aktifitas fisik yang teratur juga dapat melancarkan peredaran darah dan menurunkan 

factor risiko terjadinya diabetes mellitus.  

3. Hipertensi  
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 Hipertensi merupakan suatu keadaan dimana tekanan darah systole 140 

mmHg atau tekanan darah diastole 90 mmHg. Hipertensi dapat menimbulkan 

berbagai penyakit yaitu stroke, penyakit jantung coroner, gangguan fungsi ginjal, 

gangguan penglihatan. Namun, hipertensi juga dapat menimbulkan resistensi 

insulin dan merupakan salah satu factor resiko terjadinya diabetes mellitus. Akan 

tetapi,  mekanisme yang menghubungkan hipertensi dengan resistensi insulin masih 

belum jelas, meskipun sudah jelas bahwa resistensi insulin merupakan penyebab 

utama peningkatan kadar glukosa darah. 

4. Stres  

 Kondisi stress kronik cenderung membuat sesorang mencari makanan yang 

manis-manis dan berlemak tinggi untuk meningkatkan kadar serotonik pada otak. 

Serotonin mempunyai efek penenang sementara untuk meredakan stresnya. Tetapi 

efek mengkonsumsi makanan yang manis-manis dan berlemak tinggi terlalu banyak 

berbahaya bagi mereka yang berisiko terkena diabetes mellitus.  

5. Pola makan  

 Pola makan yang salah dapat mengakibtakna kurang gizi atau kelebihan 

berat badan. Kedua hal tersebut dapat meningkatkan risiko terkena diabetes. 

Kurang gizi (malnutrisi) dapat mengganggu fungsi pancreas dan mengakibtakan 

gangguan sekresi insulin. Sedangkan kelebihan berat badan dapat mengakibatkan 

gangguan kerja insulin. 

6. Penyakit pada pancreas pankreatiti, neoplasma, fibrosis kistik.  

 Mikroorganisme seperti bakteri dan virus dapat menginfeksi pancreas 

sehingga menimbulkan radang pancreas. Hal itu menyebabkan sel pada pancreas 

tidak bekerja optimal dalam mensekresi insulin. Beberapa Penyakit tertentu, seperti 

kolesterol tinggi dan dyslipidemia dapat meningkatkan risiko terkena diabetes 

mellitus.  

7. Alkohol  
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 Alkohol dapat menyebabkan terjadinya inflamasi kronis pada pakreas yang 

dikenal dengan istilah pankreatits. Penyakit tersebut dapat menimbulkan gangguan 

produksi insulin yang akhirnya dapat menyebabkan diabetes mellitus. 

2.1.6 Diagnosis 

 Glukosa plasma puasa dianggap normal bila kadar glukosa darah plasma 

<126 mg/dL (7 mmol/L). Glukosuria saja tidak spesifik untuk DM sehingga perlu 

dikonfirmasi dengan pemeriksaan glukosa darah. Diagnosis DM dapat ditegakkan 

apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut (IDAI, 2017) : 

1. Gejala klasik diabetes atau krisis hiperglikemi dengan kadar plasma glukosa 

≥200 mg/dL (11.1 mmol/L. Atau, 

2. Kadar plasma glukosa puasa ≥126 mg/dL (7.0 mmol/L). Puasa adalah tidak ada 

asupan kalori selama 8 jam terakhir. Atau, 

3. Kadar glukosa 2 jam postprandial ≥200 mg/dL 11.1 mmol/L) dengan Uji 

Toleransi Glukosa Oral. Uji Toleransi Glukosa Oral dilakukan dengan pemberian 

beban glukosa setara dengan 75g anhydrous glukosa dilarutkan dalam air atau 

1.75g/kgBB dengan maksimum 75g. atau, 

4. HbA1c > 6.5% 

Petanda ini harus dilakukan sesuai standar National Glycohemoglobin  

Standardization Program (NGSP) pada laboratorium yang tersertifikasi dan 

terstandar dengan assay Diabetes Control and Complications Trial (DCCT). Pada 

kasus-kasus yang meragukan seperti penderita yang asimtomatis dengan 

hiperglikemia (>200 mg/dL) harus dikonfirmasi untuk menentukan ada tidaknya 

diabetes. Konfirmasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pemeriksaan 

HbA1c, kadar glukosa plasma puasa dan 2 jam postprandial atau uji toleransi 

glukosa oral. Konfirmasi tidak boleh dilakukan dengan pemeriksaan darah glukosa 

kapiler. Konfirmasi harus segera dilakukan dengan sampel darah yang baru. 

Apabila HbA1C adalah 7% dan konfirmasi menghasilkan 6,8% maka diagnosis 

diabetes dapat ditegakkan. Apabila menggunakan dua jenis pemeriksaan dan 
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keduanya menghasilkan data yang lebih tinggi dari standar normal maka diagnosis 

diabetes terbukti. Tetapi, apabila kedua pemeriksaan hasilnya tidak sesuai maka 

yang diulang cukup yang menghasilkan data yang diatas standar. Diagnosis 

diabetes ditentukan berdasar hasil konfirmasi tersebut. Penilaian glukosa plasma 

Puasa: 

a. Normal: < 100 mg/dL (5.6 mmol/L) 

b. Gangguan glukosa plasma puasa (Impaired Fasting Glucose = IFG): 100–125 

mg/dL (5.6–6.9 mmol/L) 

c. Diabetes: ≥ 126 mg/dL (7.0 mmol/L) 

Penilaian tes toleransi glukosa oral: 

a. Normal: <140 mg/dL (7.8 mmol/L) 

b. Gangguan glukosa toleransi (Impaired Glucose Tolerance =IGT): 140–200 

mg/dL (7.8–<11.1 mmol/L) 

c. Diabetes: ≥ 200 mg/dL (11.1 mmol/L) 

2.1.7 Penatalaksanaan 

Komponen pengelolaan DMT1 meliputi pemberian insulin, pengaturan makan, 

olah raga, edukasi, dan pemantauan mandiri (IDAI, 2017).  

Pemberian insulin  

1. Tujuan terapi insulin adalah menjamin kadar insulin yang cukup di dalam tubuh 

selama 24 jam untuk memenuhi kebutuhan metabolisme sebagai insulin basal 

maupun insulin koreksi dengan kadar yang lebih tinggi (bolus) akibat efek glikemik 

makanan. 

2. Regimen insulin sangat bersifat individual, sehingga tidak ada regimen yang 

seragam untuk semua penderita DMT1. Regimen apapun yang digunakan bertujuan 
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untuk mengikuti pola fisiologi sekresi insulin orang normal sehingga mampu 

menormalkan metabolisme gula atau paling tidak mendekati normal. 

3. Pemilihan regimen insulin harus memperhatikan beberapa faktor yaitu: umur, 

lama menderita diabetes melitus, gaya hidup penderita (pola makan, jadwal latihan, 

sekolah dsb), target kontrol metabolik, dan kebiasaan individu maupun 

keluarganya.  

4. Regimen apapun yang digunakan, insulin tidak boleh dihentikan pada keadaan 

sakit. Dosis insulin disesuaikan dengan sakit penderita dan sebaiknya dikonsulkan 

kepada dokter.  

5. Bagi anak-anak sangat dianjurkan paling tidak menggunakan 2 kali injeksi 

insulin per hari (campuran insulin kerja cepat/ pendek dengan insulin basal). 

6. Dosis insulin harian, tergantung pada: Umur, berat badan, status pubertas, lama 

menderita, fase diabetes, asupan makanan, pola olahraga, aktifitas harian, hasil 

monitoring glukosa darah dan HbA1c, serta ada tidaknya komorbiditas. 

7. Dosis insulin (empiris): 

a. Dosis selama fase remisi parsial, total dosis harian insulin <0,5 IU/kg/ hari.  

b. Prepubertas (diluar fase remisi parsial) dalam kisaran dosis 0,7–1 IU/kg/hari. 

c. Selama pubertas kebutuhan biasanya meningkat menjadi 1.2–2 IU/kg/hari. 

Pengelolaan DMT2 dimulai dengan pengaturan makan dan latihan jasmani selama 

beberapa waktu. Apabila kadar glukosa darah belum mencapai sasaran, dilakukan 

intervensi farmakologis dengan obat hipoglikemik oral (OHO) dan atau suntikan 

insulin. Pemilihan obat untuk pasien DMT2 memerlukan pertimbangan yang 

banyak agar sesuai dengan kebutuhan pasien. Pertimbangan itu meliputi, lamanya 

menderita diabetes, adanya komorbid dan jenis komorbidnya, riwayat pengobatan 

sebelumnya, riwayat hipoglikemia sebelumnya, dan kadar HbA Dengan 1c. 

pertimbangan tertentu, OHO dapat segera diberikan secara tunggal atau langsung 

kombinasi, sesuai indikasi. Pada keadaan dekompensasi metabolik berat, misalnya 
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ketoasidosis, stres berat, berat badan yang menurun dengan cepat, adanya 

ketonuria, insulin dapat segera diberikan. Pengetahuan tentang pemantauan 

mandiri, tanda dan gejala hipoglikemia dan cara mengatasinya harus dijelaskan 

kepada pasien (Eva C, 2019). 

2.2 Tumbuhan Andaliman (Zanthoxylum Acanthopodium Dc) 

2.2.1 Deskripsi Andaliman 

 Salah satu jenis rempah yang pemanfaatannya hingga sekarang masih 

sebatas komoditas primer adalah andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC). 

Bumbu ini di Indonesia hanya dikenal untuk masakan Batak, sehingga dikenal 

orang luar daerah ini sebagai "merica batak". Masakan khas Batak seperti arsik dan 

saksang memerlukan andaliman sebagai bumbu yang tak tergantikan. Bentuknya 

mirip lada (merica) bulat kecil, berwarna hijau, tetapi jika sudah kering, agak 

kehitaman. Bila digigit tercium aroma minyak atsiri yang wangi dengan rasa yang 

khas getir sehingga merangsang produksi air liur. Andaliman memiliki aroma jeruk 

yang lembut namun "menggigit" sehingga menimbulkan sensasi kelu atau mati rasa 

di lidah, meskipun tidak sepedas cabai atau lada. Rasa kelu di lidah ini disebabkan 

adanya kandungan hydroxy-alpha-sanshool pada rempah tersebut. Selain dalam 

masakan Batak, penggunaan andaliman sebagai bumbu masak juga dikenal dalam 

masakan Asia Timur dan Asia Selatan. Beberapa penelitian telah 

menginformasikan mengenai kandungan kimia dan aktivitas fisiologinya (Siahaan, 

1991). Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa kandungan terpenoidnya 

mempunyai aktivitas antioksidan dan antimikrobia (Tarigan, 1999; Wijaya, 1999, 

Wijaya, 2000, Surbakti, 2002), juga mempunyai efek immunostimulan (Wijaya, 

1999). Hal ini memberi peluang bagi andaliman sebagai bahan baku senyawa 

antioksidan dan antimikrobia bagi industri pangan dan industri farmasi, juga 

sebagai bahan baku fungisida dan bakterisida. Aspek budidaya tanaman ini masih 

sangat terbatas diketahui. Di daerah asalnya seperti Kabupaten Dairi, Kabupaten 

Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Simalungun dan Karo 

tanaman andaliman relatif masih liar, jarang dibudidayakan dan semakin sedikit 
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ditemukan. Umumnya petani memilikinya dengan memelihara tumbuhan yang 

tumbuh liar di ladangnya. Oleh karena itu upaya menggali teknik budidaya tanaman 

andaliman perlu mendapat perhatian (Sebayang, 2016). 

   

 Gambar 1.Gambar Andaliman (Zanthoxylum Acanthopodium DC) 

2.2.2 Taksonomi Andaliman (Zanthoxylum Acanthopodium Dc) 

Kingdom : Plantae 

Divisio : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Klas : Magnoliopsida 

Subklas : Rosidae 

Ordo : Sapindales 

Famili : Rutaceae 

Spesies : Zanthoxylum acathopodium (Sebayang, 2016) 

2.2.3 Histologi Testis 

 Testis merupakan organ kelamin jantan yang umumnya memiliki 2 fungsi 

yaitu sebagai pengeluaran hormon reproduksi dan menghasilkan spermatozoa 

(Adelati, Juniarto and Miranti, 2016). Testis berjumlah sepasang, terletak di 
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inguinal, tersimpan dalam kantung skrotum. Pada hewan mamalia testis cenderung 

turun dan keluar dari abdomen menuju ke posisi ekstrakorporeal. Dengan posisi ini 

temperatur pada testis cenderung lebih rendah dari temperatur tubuh (Fitria, Tiraya 

and Andreas Budi, 2015). Kedua fungsi ini menempati lokasi yang terpisah didalam 

testis, dimana biosintesis androgen berlangsung dalam sel leydig sementara proses 

spermatogenesis berlangsung dalam epitel tubulus seminiferus, testis terdiri dari 

banyak tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus tersebut terdiri atas deretan sel 

epitel yang akan mengadakan pembelahan mitosis dan miosis sehingga menjadi 

sperma. Testis memiliki bentuk yang bulat lonjong dengan berat 30-45 gram, 

panjang 4,5 cm dan lebar kurang lebih 2,8 cm. secara histologi testis terdiri dari 

jaringan parenkim yang dibungkus oleh tiga lapisan yaitu tunika vaginalis, tunika 

albuginea dan tunika vaskulosa.  

   

   Gambar 2. Histologi Testis 

2.2.4 Rattus (Tikus) 

 Rattus (tikus) merupakan binatang percobaan yang umum dipakai dalam 

penelitian ilmiah. Hewan ini sudah diketahui sebagian besar sifat-sifatnya, mudah 

dipelihara, dan merupakan hewan yang relatif cocok untuk berbagai penelitian. 

Tikus digunakan untuk uji coba tentang makanan dan defisiensi zat makanan pada 

semua jenis hewan termasuk manusia. Lama hidup tikus dapat mencapai umur 3,5 

tahun, dengan kecepatan tumbuh 5 g per hari. Dibanding dengan tikus lain, tikus 

laboratorium lebih cepat dewasa, tidak memperlihatkan perkawinan musiman, dan 

lebih cepat berkembang biak. Berat badan tikus dewasa mencapai 450. Tikus 
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berukuran lebih besar dan lebih cerdas daripada mencit. Tikus yang sering 

digunakan adalah tikus putih, yang bersifat lebih tenang dan mudah dikerjakan 

beberapa intervensi, tidak terlalu takut terhadap cahaya, serta tidak begitu 

cenderung berkumpul sesama jenis. Aktivitasnya tidak begitu terganggu oleh 

kehadiran manusia di sekitarnya. Bila ia diperlakukan kasar atau kekurangan 

makanan, tikus akan menjadi galak dan sering kali dapat menyerang si pemegang. 

Tingkah laku tikus umumnya menggali, mengunyah, menyelidiki tanda aroma 

sesuatu, memanjat, bersarang, dan mencari makan. Tikus memiliki kesamaan 

dengan manusia dalam sistem reproduksi, sistem saraf, penyakit (kanker dan 

diabetes), dan kecemasannya. Hal ini terjadi karena adanya kesamaan organisasi 

DNA dan ekspresi gen di mana 98% gen manusia memiliki gen sebanding dengan 

gen tikus (Rejeki and Et al, 2018) 

Berikut diuraikan klasifikasi sistem orde tikus. 

Kingdom : Animalia 

Filum : chordate 

Kelas : mamalia 

Ordo : rodentia 

Famili : murinane 

Genus : rattus 

Spesies: rattus norvegicus 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL 

3.1 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian tentang Pengaruh Ekstrak Andaliman Terhadap 

gambaran histopatologi Pada Tikus Wistar Jantan Diabetes Mellitus Yang Di 

Induksi Streptozotocin (STZ) adalah 

 

 

3.2 Definisi Operasional 

Variable Definisi Cara Ukur Hasil Ukur Skala Ukur 

Independen 

Dosis fraksi dan 

ekstrak 

Andaliman 

 

- fraksi ekstrak 

Andaliman 

diberikan pada 

tikus dengan 

dosis 300 

mg/kgBB, 

 

- Mengetahui 

efektifitas fraksi 

optimal yang 

dapat 

menimbulkan 

efek perbaikan 

atau regenerasi 

pada jaringan 

 

Pemeriksaan 

laboratorium 

 

mg/dl 

Rasio 

Fraksi 

andaliman(methanol, 

etil asetat, dan N-

heksana) 

Gambaran 

histopatologi 

Testis 
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Dependen 

Gambaran 

histopatologi 

testis 

  

Pemeriksaan 

histopatologi 

 

Sistem skoring 

histopatologi 

pada jaringan – 

jaringan testis 

 

Ordinal 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental dengan 

rancangan randomized post test only control group design yaitu penelitian 

menggunakan metode penelitian sampling secara random dan dilakukan post test 

pada dua kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.   

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

 Pembuatan ekstrak andaliman, perlakuan hewan uji, dan pengukuran kadar 

gula darah dilakukan di laboratorium terpadu Universitas Prima Indonesia Medan, 

serta untuk pemeriksaan histopatologi testis dilakukan di Depatemen Histologi 

Fakultas Kedokteran USU Medan. 

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan mulai bulan Maret 2021 sampai 

dengan Juli 2021. Diperkirakan penelitian ini akan berlangsung 4 minggu terhadap 

tikus jantan (Rattus norvegicus) galur wistar.  

4.3 Alat Dan Bahan Penelitian  

4.3.1 Alat Penelitian   

 Alat-alat yang digunakan dalam peneitian ini meliputi alat gelas 

laboratorium, alat dan stripblood glucose test meter, kandang hewan uji, spuit 

injeksi, tissue cassette, mikrotom, freezer laboratrium, scalpel dan blade, gunting 

bedah, pinset, alat fiksasi, pengaduk, cover glass, mikroskop, timbangan gram 

elektronik, corong pisah, beaker, kamera, blender, rotary evaporator, sarung tangan, 

dan alat dokumentasi. 

4.3.2 Bahan Penelitian 

  Bahan-bahan penelitian yang digunakan yaitu buah andaliman (Z. 

ancanthopodium DC), methanol, ethil acetate, n-heksana, streptozotocin (STZ), 

buffer citrate 0,02 Mol, Na-CMC 0,5% netral buffer formalin 10%, zat pewarnaan 

hematoksilin dan eosin (H&E).  
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4.3.3 Populasi Penelitian 

 Hewan uji yang digunakan pada penelitian yaitu 30 ekor tikus putih (rattus 

noverticus) jantan wistar dengan umur tikusnya 2-3 bulan dan berat badan 150–260 

gram dengan kondisi sehat. Hewan uji dibagi menjadi 6 kelompok yaitu kelompok 

1 (normal), kelompok 2 (control positive), kelompok 3 (control negative), 

kelompok 4 (methanol, 300mg/kgbb), kelompok 5 (Etil asetat, 300mg/kgbb), 

kelompok 6 (N-heksana, 300mg/kgbb). 

Besar sampel  

Penentuan besar sampel dapat dihitung menggunakan rumus Federer dan 

didapati hasil sebagai berikut: 

(r-1) (t-1) ≥ 15 

Keterangan: 

r : Jumlah sampel pada masing-masing kelompok perlakuan  

t : Jumlah kelompok perlakuan 

(r-1)(6-1) ≥ 15 

5(r-1) ≥ 15 

r-1 ≥ 15/5 

r ≥ 3+1 

r ≥ 4 

 Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

diperlukan paling sedikit 4 ekor tikus wistar jantan (Rattus norvegicus) pada 

masing-masing kelompok perlakuan. Kita perlu mempertimbangkan adanya 

sampel yang drop out, dimana dapat dihitung menggunakan rumus antisipasi 

drop out dan didapati hasil sebagai berikut 

𝑛′ =
𝑛

(1 − 𝑓)
 

Keterangan: 

n: besar sampel yang dihitung 

f::perkiraan proporsi drop out(10%) 
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𝑛′ =
4

(1 − 0,1)
 

𝑛′ =
5

0,9
 

𝑛′ = 4,44 ≈  5 

 Maka pada penelitian ini dapat disimpulkan diperlukan 5 ekor tikus 

wistar jantan (Rattus norvegicus) pada masing-masing kelompok ,sehingga 

jumlah tikus yang diperlukan pada penelitian ini adalah 30 ekor tikus wistar 

jantan (Rattus norvegicus) dengan berat 150–260 gram per ekor. 

4.3.4 Kriteria sampel  

Kriteria Inklusi  

1. Tikus jantan 

2. Berat badan tikus 150–260 gram 

3. Tikus yang memiliki fisik yang sehat dan aktif  

4. Tikus yang tidak memiliki kelainan anatomis 

5. Tikus yang belum pernah digunakan sebagai sampel penelitian sebelumnya  

Kriteria Ekslusi 

1. Tikus yang mati dan cacat sebelum mendapat perlakuan  

Kriteria Dropout 

1. Tikus dalam keadaan sakit 

2. Tikus dalam keadaan mati  

 

4.3.5 Tahap Persiapan Sampel 

 Sebelum perlakuan, 30 ekor tikus terlebih dahulu diaklimatisasi dalam 

kondisi laboratorium selama satu minggu dengan diberi makan yang cukup. Pada 

hari terakhir, diukur kadar glukosa darah puasa. Tikus yang dipilih adalah tikus 

yang mempunyai kadar glukosa darah normal (90-110 mg/dl) (Rita et al., 2009). 

Pengukuran kadar glukosa darah dilakukan dengan menggunakan glucose meter.  
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4.4 Metode Penelitian  

4.4.1 Pembuatan Ekstrak 

4.4.1.1 Pembuatan Ekstrak Andaliman  

Buah andaliman segar sebanyak 8000gram dikeringkan terlebih dulu 

dengan suhu ruangan lalu diiris-iris dengan pisau, dihaluskan dengan blender. 

Kemudian buah andaliman dimaserasi dengan methanol sampai semuanya 

terendam. 24 Jam sekali diaduk dan dibiarkan selama 3 hari di ruangan yang kedap 

dengan cahaya. Kemudian hasil maserasi disaring dan kemudian dikentalkan 

dengan menggunakan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental (Wirawan, 

2018; Abubakar and Haque, 2020) 

4.4.1.2 Perlakuan Fraksinasi Ekstrak Andaliman  

 Hasil ekstrak lalu di fraksinasi menggunakan metode Separation funnel 

method, ekstrak dilarutkan dengan air dan dimasukkan ke corong pisah dan 

dicampur mengunakan n-heksan dengan perbandingan 1:1 ,lalu corong pisah di 

kocok dan dibiarkan beberapa saat sampai terbentuk dua lapisan(lapisan pelarut dan 

lapisan air), pisahkan lapisan air dengan lapisan pelarut ,lalu masukkan kembali 

lapisan air ke corong pisah dan masukkan n-heksana dengan jumlah yang sama 

,setelah itu ulangi sampai lapisan pelarut bening,lalu uapkan fraksi n-heksan di 

rotary evaporator sampai menjadi kental ,lalu ulangi cara yang sama tapi 

mengunnakan etil acetat sebagai pelarut untuk fraksinasi etil asetat (Abubakar and 

Haque, 2020). 

4.4.1.3 Pemeriksaaan Fitokimia Hasil Fraksinasi  

 Setelah melakukan fraksinasi, skrining fotokimia akan dilakukan pada 

masing masing hasil fraksinasi yang didapat dari proses sebelumnya. Pada uji 

fitokimia yang akan diuji adalah uji fenolik, saponin, flavonoid, tannin, triterpenoid, 

alkaloid dan steroid. (Saragih and Arsita, 2019). 

Table 1. Contoh Hasil Uji Fitokimia Ekstrak Metanol Andaliman 

Zat yang diuji Metode pengujian Hasil 

Fenolik Pereaksi FeCL3 5%  
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Saponin Dipanaskan  

Flavonoid 

 

 

Pereaksi HCl pekat + Mg 

Pereaksi H2SO4 2N 

Pereaksi NaOH 10% 

 

Tannin Pereaksi FeCl3 3%  

Triterpenoid Pereaksi H2SO4 pekat + 

CH3COOH 

 

Steroid Anhidrat  

Alkaloid Pereaksi Dragendorff 

Pereaksi Mayer 

 

 

 Menurut hasil penelitian hasil dikatakan positif jika: 

1. Fenolin: jika warna hitam ditemukan pada sampel 

2. Saponin: jika ditemukan buih pada sampel 

3. Flavonoid: jika warna merah muda ditemukan pada sampel 

4. Tannin: jika warna hijau kebiruan ditemukan pada sampel 

5. Triptenoid: jika warna hijau kebiruan ditemukan pada sampel 

6. Steroid: jika warna hijau kebiruan ditemukan pada sampel 

7. Alkaloid: jika ditemukan endapan pada sampel 

4.4.2 Penentuan Dosis Bahan Uji  

4.4.2.1 Penentuan Dosis Ekstrak Andaliman  

Ekstrak andaliman yang telah difraksinasi di berikan pada tikus jantan galur 

wistar (Rattus norvegicus) dengan dosis 300 mg/kgBB pada 3 fraksi yang 

diperoleh(methanol (300mg/kgBB), etil asetat (300mg/kgBB), N-heksana 

(300mg/kgBB) (R. V Worotikan, Tuju and Kawuwung, 2017). Disuspensi dengan 

Na-CMC 0.5%.  

Maka pada jumlah ekstak per setiap tikus yang diberikan pada penelitian ini 

dengan berat badan tikus 200 mg adalah  
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Dosis pada setiap perbuatan ekstrak (per tikus) = 300mg/kgBB × 0.2kg = 

60 mg per tikus  

Dosis pada setiap kelompok = 60mg × 5 ekor tikus = 300mg 

Maka jumlah fraksi methanol diperlukan 4200mg, jumlah fraksi etil asetat 

4200mg, dan jumlah fraksi N-Heksana adalah 4200mg. fraksi diberikan ke masing 

masing tikus selama 14 secara oral dengan menggunakan sonde lambung.   

4.4.2.2 Penentuan Dosis Metformin 

 Dosis metformin untuk tikus akan diberikan dengan suspensi Na-CMC 

0.5% dengan dosis metformin sebesar 250 mg/kgBB. Pada manusia, yang memiliki 

berat badan 60kg, dosis metformin yang diberikan di antara 500 – 3000 mg sekali 

sampai tiga kali dalam sehari (Soelistijo et al., 2015). Disaat ingin mengetahui dosis 

yang akan diberikan pada tikus maka harus dosis manusia harus dikali kan dengan 

6,2 atau dibagi dengan 0,162 (Nair and Jacob, 2016). Maka pada tikus berat badan 

200gram adalah 

Dosis minimum (500mg) = 
500mg

60 𝑘𝑔
 × 6,2 = 51,67 mg/kg 

Dosis minimum (3000mg) = 
3000mg

60 𝑘𝑔
 × 6,2 = 310 mg/kg 

Setelah mengetahui dosis rentan pada penelitian ini adalah 51,67 mg/kg – 

310 mg/kg. maka dosis pada tikus dengan berat 200 mg adalah  

  Dosis metformin = 250mg/kgBB × 0,2 kg 

        = 50mg/kg 

 Maka dosis metformin yang akan diberikan pada tikus kelpompok 2 adalah 

50mg/kg per ekor. Larutan akan disuspensikan dengan Na-CMC 0,5% sebanyak 

1ml. maka metformin yang diperlukan 50× 6 × 14 = 4200 mg  
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4.4.2.3 Penentuan Dosis Streptozotocin (STZ) 

Ditimbang streptozotosin 0,24 g lalu dilarutkan menggunakan citrate-

buffered saline pH 4.,5 lalu diinduksisan pada tikus melalui intraperitoneal (ip). 

Dosis streptozotocin yakni 45 mg /kg BB (rifqi ferry, 2018; Saputra, Suartha and 

Dharmayudha, 2018) jika berat maksimal tikus adalah 200gram maka 

Dosis Streptozocin = 
45 𝑚𝑔

1000 𝑔𝑟𝑎𝑚𝐵𝐵
 × 200 gramBB = 9 mg/tikus  

Jadi total dosis streptozocin yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah  24 × 9 = 

216 mg 

  216 mg STZ dilarutkan ke 24 ml Pelarut buffer sitrat sehingga larutan 

memiliki 9 mg STZ setiap 1 ml larutan.  

4.4.2.4 Pembuatan Suspense Na-CMC 

 Sebanyak 0,5 gram NA-CMC dicampur diwadah yang berisi akuades yang 

telah dipanaskan sebanyak 10 ml. Didiamkan selama 15 menit hingga diperoleh 

massa yang transparan, lalu diaduk hingga terbentuk gel, kemudian dituang ke 

dalam labu tentukur 100 ml, ditambahkan akudes sampai mencapai 100 ml. 

4.4.3 Penyiapan Hewan Uji dan Perlakuan 

4.4.3.1 Pemeliharaan Hewan Coba 

Tikus tersebut akan dilakukan seleksi sesuai dengan kriteria inklusi dan 

dibagi secara acak dalam 6 kelompok. Tikus tersebut dipelihara di Laboratorium 

terpadu UNPRI Medan Tikus yang digunakan dalam penelitian ini ditempatkan 

secara sendiri pada kandang berventilasi yang terbuat dari besi stainless steel 

dengan ukuran luas alas 150 cm2 dan tinggi 15 cm. Suhu kandang berkisar antara 

20-27°C dan kelembaban antara 40-70%. Cahaya dalam keadaan 12 jam terang dan 

12 jam gelap lalu tikus diberi makan pada malam hari (nokturnal). Setiap kandang 

diberi label pada pintu bagian atas. Label tersebut berisi kode hewan uji, tanggal 

kedatangan, berat badan awal, tanggal induksi Streptozotocin (STZ), kelompok 

perlakuan dan rencana terminasi Aklimatisasi tikus dilakukan selama 7 hari. Tikus. 

Pakan yang diberikan adalah pakan ayam pellet dan air minum berupa aquadestilata 
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yang diberikan secara ad libitum. Penimbangan berat badan dan pemeriksaan kadar 

gula darah awal dilakukan sebelum tikus diinduksi dengan Streptozotocin (STZ). 

4.4.3.2 Induksi Tikus Wistar 

 Penginduksian tikus wistar jantan dilakukan setelah dilakukan aklimatisasi 

di laboratorium selama 7 hari.lalu tikus dipuasakan selama 12 jam sebelum 

diinduksi dengan Streptozotocin (STZ) ,setelah dipuasakan lalu induksi tikus 

menggunakan Streptozotocin (STZ) dengan dosis  9 mg yang dilarutkan dalam 0,02 

Asam sitrat (pH 4,5) pada tikus dengan berat badan 200 gram di suntikkan single 

dose secara intraperitoneal. Kondisi diabetik pada tikus (>200 mg/dl) akan dijumpai 

setelah pada hari ke tiga atau 72 jam pemberian Streptozotocin (STZ) (Saputra, 

Suartha and Dharmayudha, 2018).  

4.4.3.3 Perlakuan Pada Hewan Coba 

 Perlakuan pada tikus dilakukan dengan jumlah sampel 30 ekor tikus jantan 

galur wistar dan dikelompokan ke dalam 5 kelompok yang masing masing terdiri 

dari 6 hewan percobaan. Perlakuan pada masing-masing kelompok adalah sebagai 

berikut: 

a. Kelompok normal (1 - 5): Kelompok normal. Pada kelompok ini tikus 

hanya diberikan makan dan minum tanpa diberikan perlakuan. 

b. Kelompok standard (6-10): Kelompok kontrol positif, tikus di induksi 

Streptozotocin (STZ) single dose secara intraperitoneal dan diberi 

Metformin disuspensi Na-CMC 0,5 % dengan dosis 50 mg/kgBB secara 

oral. Pada kelompok ini tikus diberi makan dan minum standar yang 

diberikan secara ad libitum. 

c. Kelompok kontrol negatif (11-15): Kelompok kontrol negatif, tikus di 

induksi Streptozotocin (STZ) single dose secara intraperitoneal. Pada 

kelompok ini tikus diberi makan dan minum standar yang diberikan secara 

ad libitum. 

d. Kelompok metanol (16 - 20): Kelompok perlakuan 1, tikus di induksi 

Streptozotocin (STZ) 45 mg/kgBB single dose secara intraperitoneal dan 
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diberikan ekstrak fraksi methanol andaliman dengan dosis 300 mg/kgbb 

yang dberikan secara oral selama 14 hari. Pada kelompok ini tikus diberi 

makan dan minum standar yang diberikan secara ad libitum. 

e. Kelompok etil asetat (21 - 25): Kelompok perlakuan 2, tikus di induksi 

Streptozotocin (STZ) 45 mg/kgBB single dose secara intraperitoneal dan 

diberikan fraksi etil asetat andaliman dengan dosis 300 mg/kgbb yang 

dberikan secara oral selama 14 hari. Pada kelompok ini tikus diberi makan 

dan minum standar yang diberikan secara ad libitum. 

f. Kelompok n-heksana (26 - 30): Kelompok perlakuan 3, tikus di induksi 

Streptozotocin (STZ) 45 g/kgBB single dose secara intraperitoneal dan 

diberikan fraksi N-Heksana andaliman dengan dosis 300 mg/kgbb yang 

dberikan secara oral selama 14 hari. Pada kelompok ini tikus diberi makan 

dan minum standar yang diberikan secara ad libitum. 

4.4.4 Pembuatan Preparat Histopatologi 

 Pemeriksaan histopatologi testis dilakukan pada hari ke-26.Tikus 

dimasukkan ke dalam toples berisi kapas yang diberikan eter sebanyak 5ml .Tunggu 

hingga tikus kehilangan kesadaran,lalu diberikan ransangan nyeri pada telapak kaki 

tikus, bila tidak dijumpai respon berarti anastesinya sudah berefek.Tikus 

dihilangkan nyawannya dengan cara melakukan dislokasi pada lehernya.Tikus 

diletakkan diatas papan dan difiksasikan dengan posisi perut menghadap 

keatas.Proses pembedahan dilakukan pada bagian abdominothoracal dan dilakukan 

nekropsi pada organ testis.Organ dipotong dan akan difiksasi netral buffer formalin 

10%, kemudian jaringan dipotong dan dimasukan ke dalam tissue cassette. Setelah 

itu dilakukan dehidrasi bertingkat dengan konsentrasi alcohol 70%, 80%, dan 90% 

secara berurutan dalam toples selama 2 jam. Setelah itu lakukan clearing dan 

pencetakan dengan menggunakan blok paraffin setelah itu simpan di freezer 

laboatorium selama 24 jam. Potong jaringan tersebut denngan ketebalan 4-5 μm. 

Sebelum pewarnaan dilakukan, hasil potongan akan terlebih dahulu diapungkan 

pada water bath yang bersuhu 60% selama 24 jam, untuk mengurangi kemungkinan 

terjadi kelipatan jaringan. Setelah 24 jam perwarnaan dengan H&E akan dilakukan, 
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dan pemeriksaan akan dilanjutkan dengan mikroskop. (Jannah, Setiasih and 

Suastika, 2018). 

4.4.5 Parameter Histopatologi  

 Skoring histopatoogi pada jaringan yang diperoleh dilakukan dengan 

skoring yang berdasarkan terjadinya degenari melemak (vakuolisasi) dan nekrosis. 

Agar dapat dinilai dan mendapatkan nilai nilai kuantitatif skoring akan dilakukan 

dengan hasil pengamatan yang dilakukan pada jaringan (Jannah, Setiasih and 

Suastika, 2018) Skoring histopatologis yang digunakan adalah  

A. Skor Degenerasi Melemak 

0. Tidak ditemukannya terjadinya degenerasi melemak 

1. Ditemukan Terjadinya degenerasi melemak local 

2. Ditemukan Terkadinya degenarasi melemak multifocal 

3. Ditemukan Terjadinya degenari melemak difusa  

B. Skor Nekrosis  

0. Tidak ditemukanya terjadinya nekrosis  

1.  Ditemukan terjadinya nekrosis local  

2. Ditemukan terjadinya nekrodis multifocal  

3. Ditemukan nekrosis difusa  

Table 2. Contoh Hasil Uji Fitokimia Fraksi Etil Asetat Andaliman 

Perlakua

n 

Data skoring perubahan histopatologi yang diaamati di testis 

Kelompo

k 

standard 

Kelompo

k kontrol 

positif 

Kelompo

k kontrol 

negative 

Kelompo

k 

methanol 

Kelompo

k etil 

asetat 

Kelompo

k n-

heksan 

Tikus 1       

Tikus 2       

Tikus 3       

Tikus 4       

Tikus 5       
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Rata- 

rata 

      

 

4.4.6 Analisis Data 

 Penelitian akan dianalisa dengan Teknik Kruskal-Wallis secara non 

parametrik. Hasil penelitian merupakan hasil skoring, data perubahan yang 

ditemukan yang akan dianalisa secara deskriptif. (Jannah, Setiasih and Suastika, 

2018). 

4.5 Variabel penelitian  

4.5.1 Variabel Independent 

Pada penelitian ini variable independent adalah pemberian fraksi andaliman 

dengan yang termasuk ekstrak Methanol 300mg/kgBB, etil asetat 300mg/kgBB dan 

N-heksana 300mg/kgBB dan pemberian streptozocin.   

4.5.2 Variabel Dependen 

 Pada penelitian ini variable dependen adalah kadar glukosa darah dan 

gambaran histopatologi testis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

34 
 

4.6 Alur Penelitian  
 

 

 

 

  

Seleksi 

Aklimitasi Selama 7 hari 

Pemeriksaan KGD  Hari ke 7 

Kelompok 

normal 

Injeksi streptozotocin 45 mg/kgBB Hari ke 8, pagi 

Pemeriksaan KGD Hari ke 

11,pagi 

Pemberian 

Fraksi n-

heksana 

300 

mg/kgbb 

Secara oral 

Pemberian 

Fraksi etil 

asetat 300 

mg/kgbb 

Secara oral 

 

Pemberian 

Fraksi 

metanol 300 

mg/kgbb 

Secara oral 

Pemberian 

aquabides 

Pemberian 

metformin 

45 mg/kgBB 

Hari ke 12 -25 

Pemeriksaan Histopatologi Testis Hari ke 26 

Kelompok 

metanol 

Kelompok 

k. negatif 

Kelompok 

standart 

Kelompok 

n-heksana 

Kelompok 

etil asetat 

Pemberian 

Suspensi 

Na-CMC 

300 

mg/kgbb 

Secara oral 
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4.7 Hipotesis Penelitian  

 Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ho : Tidak ada pengaruh pemberian ekstrak fraksi terhadap gambaran 

histopatologis testis pada Tikus Putih Jantan Galur Wistar Diabetes yang 

diinduksi Streptozotocin (STZ). 

2. Ha : Ada pengaruh pemberian pemberian fraksi andaliman terhadap 

gambaran histopatologis testis pada Tikus Putih Jantan Galur Wistar 

Diabetes yang diinduksi Streptozotocin (STZ). 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembuatan ekstrak andaliman, perlakuan hewan uji, dan pengukuran kadar gula 

darah dilakukan di laboratorium terpadu Universitas Prima Indonesia Medan, 

serta untuk pemeriksaan histopatologi testis dilakukan di Depatemen Histologi 

Fakultas Kedokteran USU Medan dilaksanakan selama 4 bulan mulai bulan 

Maret 2021 sampai Juli 2021 dengan besaran sampel dalam penelitian ini tikus 

dibagi menjadi 6 kelompok dan jumlah setiap sampel yaitu 5 untuk 1 kelompok 

sehingga di dapat sampel tikus sebanyak 30 ekor yang memenuhi kriteria 

inklusi serta tidak termasuk kriteria ekslusi  dengan efek ekstrak andaliman 

(zanthoxylum acanthopodium dc) pada histologi testis tikus diabetes melitus 

yang di induksikan STZ. 

 

5.1 Hasil Uji Fitokimia 

Uji fitokimia dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa kimia yang 

terkandung di dalam ekstrak dan fraksi andaliman. Dari hasil uji fitokimia 

didapatkan hasil seperti pada tabel 1 yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Hasil Uji Fitokimia Ekstrak Metanol Andaliman 

NO Zat Yang Di uji Metode Pengujian Hasil 

1 Fenolik Pereaksi FeCl3 1-5 % + 

2 Triterpenoid Pereaksi Libermann + 

3 Saponin Pereaksi Aquadest + 

4 Flavonoid Pereaksi Uji Shinoda (Mg+HCl) + 

Pereaksi Pb (CH3COO)2 1-5% + 

Pereaksi NaOH + 
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5 Tannin Pereaksi FeCl3 + 

6 Alkaloid Pereaksi Mayer + 

Pereaksi Dragendroff + 

 

Tabel 4. Hasil Uji Fitokimia Fraksi Etil Asetat Andaliman 

 

Tabel 5. Hasil Uji Fitokimia Fraksi N-Heksan Andaliman 

NO Zat Yang Di Uji Metode Pengujian Hasil 

1 Fenolik Pereaksi FeCl3 1-5 % - 

2 Triterpenoid Pereaksi Libermann + 

3 Saponin Pereaksi Aquadest - 

NO Zat Yang Di Uji Metode Pengujian Hasil 

1 Fenolik Pereaksi FeCl3 1-5 % + 

2 Triterpenoid Pereaksi Salkowski’s - 

3 Saponin Pereaksi Aquadest - 

4 Flavonoid Pereaksi Uji Shinoda (Mg+HCl) + 

Pereaksi Pb (CH3COO)2 1-5% + 

Pereaksi NaOH + 

5 Tannin Pereaksi FeCl3 + 

6 Alkaloid Pereaksi Mayer + 

Pereaksi Dragendroff + 
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4 Flavonoid Pereaksi Uji Shinoda (Mg+HCl) - 

Pereaksi Pb (CH3COO)2 1-5% - 

Pereaksi NaOH - 

5 Tannin Pereaksi FeCl3 - 

6 Alkaloid Pereaksi Mayer + 

Pereaksi Dragendroff + 

 

5.2 Karakter Awal Tikus Wistar 

Karakteristik awal yang dinilai pada tikus sebelum diberikan perlakuan adalah 

berat badan dan KGD sebelum di induksi. Analisa ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa tikus yang digunakan dalam penelitian ini seragam 

5.3 Berat Badan 

Berdasarkan hasil analisa normalitas data menggunakan metode , data berat 

badan tikus tidak terdistribusi normal. 

Tabel 6. uji Shapiro-Wilk pada data Berat badan tikus 

Parameter Kelompok Nilai P Intepretasi 

Berat Badan (gr) 

Standard 0.814 Normal 

Kontrol 0.047 Tidak Normal 

N Heksan 0.377 Normal 

Methanol 0.421 Normal 

Etil Asetat 0.455 Normal 

Normal 0.437 Normal 

 

Sehingga data berat badan tikus dalam penelitian ini dianalisa dengan uji 

Kruskal wallis. Hasil analisa Kruskal wallis tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 7. uji Kruskal wallis pada data Berat badan tikus 

Kelompok N Mean ± SD P 

Standard 5 215,60 ± 1,14 <0,08‡* 

Kontrol 5 238,60 ± 12,44  

N Heksan 5 182,80 ± 7,16  

Methanol 5 192,80 ± 1,30  

Etil Asetat 5 202,80 ± 4,44  

Normal 5 160,80 ± 8,70  

   Keterangan : * Signifikan (p < 0,05); ‡ Kruskal wallis 

 

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan berat 

badan yang signifikan terhadap berat badan tikus yang digunakan dalam 

penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari nilai P = 0.008. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tikus yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 

berat badan seragam. Heber dan Stein (2004) mengatakan bahwa faktor 

genetik merupakan faktor potensial yang menyebabkan seseorang menjadi 

mudah mengalami obesitas. Faktor lingkungan termasuk makanan dan gaya 

hidup juga merupakan faktor penting dalam individu yang mengalami 

obesitas. Obesitas juga dapat terjadi karena faktor sekunder. Faktor 

sekunder penyebab obesitas adalah penyakit lainya seperti hipotiroid yang 

diperlukan untuk mengatur metabolisme tubuh, insulinoma atau insulin 

yang berlebihan, atau kelebihan hormon kelenjar adrenal (Soelistijo et al., 

2015). 

 

5.4 Kadar Gula Darah Puasa Sebelum Induksi STZ 

Selain berat badan, parameter yang juga dinilai sebagai karakteristik awal tikus 

adalah kadar gula darah puasa sebelum induksi. data KGD puasa pre-induksi 
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setelah diuji menggunakan uji normalitas metode Shapiro-Wilk dijumpai hasil data 

tidak terdistribusi normal 

Tabel 8. uji Shapiro-Wilk pada data KGD Puasa Pre-Induksi Stz(mg/dl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maka, analisa data KGD puasa pre-induksi menggunakan uji Kruskal wallis. 

Hasil analisa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 9. uji Kruskal wallis pada data KGD Puasa Pre-Induksi Stz(mg/dl) 

Kelompok Mean 
Std. 

Deviation 
Nilai P 

Standard 184 89.94 

0.152 

Kontrol 183.4 81.35 

N Heksan 126.6 3.21 

Methanol 212.8 100.10 

Etil Asetat 187.6 163.26 

Normal 136.6 2.70 

 

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak dijumpai perbedaan yang 

signifikan terhadap kadar gula darah puasa  sebelum induksi pada masing-

masing kelompok perlakuan tikus. Hal ini dapat dilihat dari nilai P = 0.152 yang 

lebih dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan tikus yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki kadar gula darah awal yang seragam. 

  

Parameter Kelompok Nilai P Intepretasi 

KGD Puasa Pre-Induksi 

Stz(mg/dl) 

Standard 0.256 Normal 

Kontrol 0.901 Normal 

N Heksan 0.794 Normal 

Methanol 0.002 Tidak Normal 

Etil Asetat 0.001 Tidak Normal 

Normal 0.98 Normal 
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5.5 Kadar Gula Darah Puasa sesudah diinduksi STZ 

Setelah dilakukan induksi dengan Streptozotocin, kadar gula darah tikus 

kembali diukur setelah 3 x 24 jam. Data KGD post-induksi stz setelah diuji 

normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk dijumpai hasil data tidak 

terdistribusi normal. 

Tabel 10. uji Shapiro-Wilk pada data KGD Puasa Post-Induksi Stz(mg/dl) 

Parameter Kelompok Nilai P Intepretasi 

KGD Puasa Post-Induksi 

Stz(mg/dl) 

Standard 0.643 Normal 

Kontrol 0.007 Tidak Normal 

N Heksan 0.755 Normal 

Methanol 0.345 Normal 

Etil Asetat 0.099 Normal 

Normal 0.894 Normal 

 

sehingga perbandingan kadar gula darah setelah induksi dianalisa dengan uji 

Kruskal wallis, sebagai berikut. 

Tabel 11. uji Kruskal walis pada data KGD Puasa Post-Induksi Stz(mg/dl) 

Kelompok Mean 
Std. 

Deviation 
Nilai P 

Standard 352.4 174.44 

0.071 

Kontrol 335.6 128.67 

N Heksan 317.4 164.09 

Methanol 427.2 82.72 

Etil Asetat 386.2 40.55 

Normal 102.2 9.52 
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Berdasarkan hasil uji nilai P yaitu 0.071 yang memiliki nilai lebih dari 0.05 artinya 

pada parameter KGD Puasa Post-Induksi Stz(mg/dl) nilai rata-rata pada kelompok 

tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Untuk mengetahui perbandingan antar 

kelompok dapat dilihat pada uji Mann-Whitney sebagai berikut: 

Tabel 12. uji Mann-Whitney pada data KGD Puasa Post-Induksi Stz(mg/dl) 

Kelompok Perlakuan 
Nilai P 

Pembanding1 Pembanding 2 

Standard 

Kontrol 0.917 

N Heksan 0.841 

Methanol 0.465 

Etil Asetat 0.917 

Normal 0.117 

Kontrol 

N Heksan 0.917 

Methanol 0.251 

Etil Asetat 0.917 

Normal 0.016 

N Heksan 

Methanol 0.251 

Etil Asetat 0.841 

Normal 0.076 

Methanol 
Etil Asetat 0.295 

Normal 0.009 

Etil Asetat Normal 0.009 

Dari hasil pengujian Mann-Whitney kelompok yang memiliki perbedaan signifikan 

hanya pada perbandingan kelompok N Heksan dengan Methanol, kelompok N 

Heksan dengan Normal dan kelompok Methanol dengan Normal. Sedangkan 

perbandingan kelompok selain itu seluruhnya tidak memiliki perbedaan signifikan. 

Namun bila dibandingkan kelompok etil asetat dengan normal apabila dilihat 

melalui rata rata tiap kelompok  dijumpai kenaikan kadar gula darah namun belum 

signifikan bila diuji melalui spss.Kenaikan gula darah tidak terjadi pada kelompok 

normal hal ini wajar terjadi karena kelompok normal tidak dinduksi. Pada hewan 

model, DM sering disebabkan akibat pemberian aloksan maupun streptozotocin 

(STZ) yang dapat mengakibatkan kerusakan pada sel beta langerhans pankreas 

(Yuliantika et al., 2013). Berbeda halnya dengan aloksan, senyawa streptozozin 
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memiliki waktu paruh yang cukup lama dan tidak mudah teroksidasi. (Saputra, 

Suartha and Dharmayudha, 2018).  

5.6 Histologi Testis Tikus Diabetes Melitus  

Pada data degenerasi lemak dilakukan uji kruskal wallis hal ini sesuai 

penelitian terdahulu (Jannah, Setiasih and Suastika, 2018). Dari hasil uji 

kruskal wallis didapatkan nilai p = 1,000, karena nilai p > 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan degenerasi lemak berdasarkan 

kelompok perlakuan, Hal ini menunjukkan pemberian ekstrak andaliman 

tidak berpengaruh terhadap perbaikan struktur histopatologi testis tikus 

putih berupa penurunan jumlah degenerasi melemak. 

 

 

 

Tabel 13. Skoring Histopatoogi Pada Jaringan Degenerasi Lemak 

Kelompok 

Degenerasi Lemak 

P 

0 1 2 3 

K 0 (0%) 1 (25%) 2 (50%) 1 (25%) 1,000 

S 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) 0 (0%)  

NH 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) 0 (0%)  

N 1 (33,3%) 0 (0%) 1 (33,3%) 1 (33,3%)  

M 0 (0%) 0 (0%) 5 (100%) 0 (0%)  

E 0 (0%) 0 (0%) 5 (100%) 0 (0%)  

 

Pada data degenerasi lemak dilakukan uji kruskal wallis hal ini sesuai 

penelitian terdahulu (Jannah, Setiasih and Suastika, 2018). Dari hasil uji 

kruskal wallis didapatkan nilai p = 0,011, karena nilai p < 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nekrosis berdasarkan kelompok 
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perlakuan, Hasil pemeriksaan histopatologis testis tikus wistar yang 

diberikan ekstrak andaliman ditemukan adanya perbaikan pada gambaran 

mikroskopis, yang di ukur dari jumlah berkurangnya nekrosis pada jaringan 

testis dimana pada kelompok etil asetat hanya 2 tikus yg dijumpai nekrosis, 

dan pada kelompok metanol sebanyak 3 tikus, sehingga dapat disimpulkan 

Pada penelitian ini fraksi etil asetat buah andaliman (Z. acanthopodium DC) 

memiliki efektivitas paling tinggi  dalam mencegah tingkat kerusakan testis 

pada tikus diabetes hal ini dapat dilihat dari tabel 14 dimana tikus yang tidak 

mengalami nekrosis berjumlah 3 ekor. 

 

Tabel 14. Skoring Histopatoogi Pada Jaringan Yang Nekrosis 

Kelompok 

Nekrosis 

p 

0 1 2 

K 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0,011 

S 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%)  

NH 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%)  

N 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%)  

M 2 (40%) 0 (0%) 3 (60%)  

E 3 (60%) 0 (0%) 2 (40%)  

 

Skoring histopatoogi pada jaringan yang diperoleh dilakukan dengan 

skoring yang berdasarkan terjadinya degenari melemak (vakuolisasi) dan 

nekrosis. Agar dapat dinilai dan mendapatkan nilai nilai kuantitatif skoring 

akan dilakukan dengan hasil pengamatan yang dilakukan pada jaringan. 

(Jannah, Setiasih and Suastika, 2018). 
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 Gambar 3. Gambaran Histopatologi testis tikus putih DM pasca 

 pemberian Fraksi dan Ekstrak Andaliman (H&E, 400x) 

Keterangan: P1. •Kelompok Normal (1 - 5), P2. •Kelompok standard (6-

10): Kelompok kontrol positif, P3. •Kelompok Kontrol Negatif (11-15): 

Kelompok kontrol negative, P4. •Kelompok metanol (16 - 20): Kelompok 
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perlakuan 1, P5. •Kelompok etil asetat (21 - 25): Kelompok perlakuan 2, 

P6. Kelompok n-heksan (26 - 30): Kelompok perlakuan 3. Tanda panah 

biru : nekrosis dan tanda panah kuning : degenerasi lemak.  

 

 Berkurangnya nekrosis pada struktur testis di kelompok metanol dan etil 

asetat disebabkan oleh kadar flavonoid yang terkandung pada ekstrak dan 

fraksi tersebut , diamana flavonoid ini  bersifat antioksidan sehingga 

antioksidan akan melawan radikal bebas sehingga dapat mengurangi 

kerusakan yang diakibatkan dari radikal bebas kepada sel lemak, sel normal, 

dan protein (Halliwell and Gutteridge, 2015). 

 Penelitian yang lain Hasil analisis uji dari degenerasi melemak 

menunjukkan P (<0,05) dan nekrosis menunjukkan P (<0,05) Hal tersebut 

menandakan pemberian ekstrak daun kelor berpengaruh nyata terhadap 

perbaikan struktur histopatologi testis tikus putih galur wistar berupa 

penurunan jumlah degenerasi melemak dan nekrosis. Hasil pemeriksaan 

histopatologi testis tikus putih DM pasca pemberian ekstrak daun kelor 

menunjukkan adanya perubahan ke arah perbaikan organ. dosis paling kecil 

yaitu 100 mg/kgbb sampai dosis 400 mg/kgbb ditemukan perbaikan 

gambaran histopatologi testis yang dilihat dari berkurangnya jumlah 

degenerasi melemak dan nekrosis pada organ tersebut (Jannah, Setiasih and 

Suastika, 2018). 

 Degenerasi melemak merupakan akumulasi droplet lemak berbutir 

(vakuola) yang terjadi di dalam sitoplasma sel. Degenerasi melemak 

disebabkan oleh substansi zat toksik, defisiensi nutrisi, dan substansi 

lipotrofik, serta diet lemak tinggi. Nekrosis merupakan kematian sel 

jaringan akibat jejas saat individu masih hidup. Secara mikroskopik terjadi 

perubahan intinya yaitu hilangnya gambaran khromatin, inti menjadi 

keriput, tidak vasikuler lagi, inti tampak lebih padat, warnanya gelap 

(piknosis), inti terbagi atas fragmen-fragmen, robek (karioreksis), inti tidak 

lagi mengambil banyak warna sehingga pucat/tidak nyata (kariolisis) 

(Berata et al., 2011)



 

47 
 

BAB VI 

KESIMPULAN 

Kesimpulan 

Adapun pada penilitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Ekstrak metanol andaliman mengandung senyawa Fenolik, Triterpenoid, 

Saponin Flavonoid, Tannin, Alkaloid. 

b. Fraksi etil asetat andaliman mengandung senyawa Fenolik, Flavonoid, 

Tannin, Alkaloid. 

c. Fraksi n-heksan andaliman mengandung senyawa Triterpenoid, Tannin, 

Alkaloid. 

d. Ekstrak dan Fraksi andaliman memiliki pengaruh yg signifikan dalam 

mengurangi jaringan nekrosis pada tikus wistar, dapat dilihat dari hasil 

analisa data pada uji non parametrik.  

e. Pada penelitian ini fraksi etil asetat buah andaliman (Z. acanthopodium DC)  

dengan dosis 300 mg/kgbb memiliki efektivitas paling tinggi  dalam 

mencegah tingkat kerusakan jaringan testis pada tikus diabetes. Hal ini dapat 

dilihat dari perbandingan jumlah nekrosis yang paling sedikit bila 

dibandingkan pada dengan kelompok perlakuan lain. 
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