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ABSTRAK 
PENGARUH EKSTRAK DAUN PLETEKAN (Reullia 

 tuberosa L) TERHADAP KADAR GLUKOSA  
DARAH PADA MENCIT PUTIH 

 
Oleh : 

Diva Nofita Sari 
 

       Pletekan (Reullia tuberosa L) merupakan salah satu tumbuhan herbal yang 
mempunyai zat aktif polifenol pada daun yang dapat mengobati diabetes mellitus. 
Diabetes mellitus merupakan penyakit yang ditandai dengan kadar glukosa tinggi hal ini 
dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat seperti mengatur pola makan, 
menghindari stres, cukup olahraga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa  pengaruh 
estrak daun pletekan (Reullia tuberosa L) terhadap penurunan kadar glukosa pada 
mencit putih jantan dengan metode obsevasi laboratorium (glukometri). Ekstrak daun 
pletekan (Reullia tuberosa L) dibuat dengan metode meserasi. 
       Penelitian ini merupakan penelitian analitik eksperiental. Populasi sebanyak 9 ekor 
mencit putih. Pengambilan sampel dengan purposiv sampling. Variabel independen 
penelitian yaitu pemberian ekstrak pletekan (Reullia tuberosa L). Variabel dependennya 
yaitu kadar glukosa darah pada mencit putih. Pengolahan data menggunakan Editing, 
Coding,Tabulating,Scoring analisa menggunakan Paired t-test. 
       Hasil penelitian menunjukkan rata-rata hasil sebelum pemberian ekstrak daun 
pletekan (Reullia tuberosa L) yaitu 133,1 mg/dl, dan rata-rata hasil sesudah pemberian 
ekstrak (Reullia tuberosa L) dengan konsentrasi 10%, 20%, 30% yaitu 81,78 mg/dl. Uji 
statistika Paired t-test menunjukkan hasil p=0,000 (p<0,05) artinya H1 diterima dan H0 
ditolak.  
       Kesimpulan peneliatian ini bahwa ada  pengaruh kadar glukosa mencit putih yang 
sebelumnya sudah diberi ekstrak daun pletekan (Reullia tuberosa L) sehingga 
mengalami penurunan. 
 

Kata kunci: Ekstrak pletekan (Reullia tuberosa L), glukosa darah, mencit putih  
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF PLETEKAN LEAF EXTRACT (REULLIA 

TUBEROSA L) ON BLOOD GLUCOSE LEVEL  
TO WHITE MICE 

 
By : 

Diva Nofita Sari 
 

       Pletekan (Reullia tuberosa L) is one of the herbal plants that have active polyphenols 
in leaves that can treat diabetes mellitus. Diabetes mellitus is a disease characterized by 
high glucose level, this can be prevented by applying a healthy lifestyle such as 
regulating diet, avoiding stress, enough exercise. The aim of this study to analyze the 
effect of pletekan leaf extract (Reullia tuberosa L) on the reduction of glucose level to 
male white mice by laboratory observation method (glucometry). Pletekan leaf extract 
(Reullia tuberosa L) was made by meseration method. 
       This research was experimental analytical research. The population were 9 white 
mice. Sampling with purposive sampling. The Independent variable of the study was 
giving of pletekan extract (Reullia tuberosa L). The Dependent variable was the blood 
glucose level to white mice. Data processing using Editing, Coding, Tabulating, Scoring 
analysis using Paired t-test. 
       The results showed an average yield before giving of pletekan leaf extract (Reullia 
tuberosa L) was 133,1 mg/dl, and the average yield after giving of the extract (Reullia 
tuberosa L) with a concentration of 10%, 20%, 30% was 81,78 mg/dl. Statistical test 
Paired t-test showed the results of p=0,000 (p<0,05) it meant that H1 was accepted and 
H0 was rejected. 
       The conclusion of this study states that there is an effect of glucose level to white 
mice that have been given pletekan leaf extract (Reullia tuberosa L) before so that it has 
decreased. 

 
Keiwords: Extract pletekan (Reullia tuberosa L), Blood glucose, White mice 
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MOTTO 

 

“Jalani semua rintangan dengan sabar dan ikhlas” 

“Kunci keberhasilan adalah Do’a”   
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       Meningkatnya prevalensi diabetes melitus di beberapa negara 

berkembang akibat peningkatan kemakmuran di negara bersangkutan, 

akhir-akhir ini banyak disoroti. Peningkatan pendapatan per kapita dan  

perubahan gaya hidup terutama di kota-kota besar, menyebabkan 

peningkatan prevalensi penyakit degeneratif, salah satunya adalah penyakit 

diabetes mellitus. Diabetes melitus merupakan salah satu masalah 

kesehatan yang berdampak pada produktivitas dan dapat menurunkan 

sumber daya manusia. Penyakit ini tidak hanya berpengaruh secara  

individu, tetapi sistem kesehatan suatu negara (Suyono, 2007). 

       Berdasarkan pola pertambahan penduduk saat ini diperkirakan jumlah 

penderita diabetes melitus di dunia tahun 2010 sebanyak 306 juta jiwa, di 

negara-negara ASEAN 19,4 juta pada tahun 2010 dan di Indonesia pada 

tahun  2000 berjumlah 8,4 juta jiwa dan diperkirakan pada tahun 2030 dapat 

mencapai 21,3 juta jiwa (Diabetes Care, 2004). Indonesia menempati urutan 

keempat dengan jumlah penderita diabetes terbesar di dunia setelah India,  

Cinadan Amerika Serikat (Departemen Kesehatan, 2012). 

       Diabetes merupakan penyakit yang berjangkapanjang, maka bila 

diabaikan komplikasi penyakit diabetes millitus dapat menyerang seluruh 

anggota tubuh yang diakibatkan dari kadar gula darah yang tidak terkontrol 

pada pengidap diabetes. 

        Pengobatan dengan memakai obat-obtat kimia mempunyai efek 

samping yaitu waktu pengobtan yang panjang dan biaya yang lebih 
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tinggi,oleh sebab itu pengobatan kimiawi mempunyai tingkat keberhasilan 

yang rendah. pengobatan yang sedang berkembang di Indonesia saat ini 

adalah pengobantan tradisional yang merupakan salah satu alternatif dalam 

mengatasi penyakit diabetes millitus. Tingginya kadar glukosa dalam darah 

dapat dicegah dengan cara menerapkan pola hidup sehat seperti mengatur 

pola makan, menghindari stress, serta cukup olahraga. 

       Pletekan (Reulia tuberosa L) merupakan tanaman yang berasal dari 

famili Acanthaceae. Her0bal pletekan (Reullia tuberosa L) dapat di gunakan 

sebagai antidiabetik. Daunnya mengandung polifenol yang bersifat dapat 

merangsang perbaikan sel-sel beta sehingga dapat meningkatkan produksi 

insulin. Daun pletekan (Reullia tuberosa L) ini banyak di manfaatkan untuk 

pengobatan secara tradisional. Rajan et al.(2009) menyatakan ekstrak 

methanol dari daun pletekan (Reullia tuberosa L), memiliki efek diabetes, 

antihiperlipodemik dan hepatoprotective dari tikus putih dengan diabetes 

yang diinduksi aloxan. (Cintari Utami 2009) juga menyatakan pemberian 

ekstrak daun pada tikus putih dengan diabetes millitus dapat memperbaiki 

kondisi dari organ hati dan pankreas. Daun pletekan (Reullia tuberosa L) 

mengandung polifenol sedangkan akar pletekan (Reullia tuberosa L) 

mengandung flavonoida. Kandungan-kandungan tersebut dapat menurunkan 

kadar glukosa darah sehingga dapat memperbaiki sistem epitelialisasi. 

       Bioaktivitas suatu tanaman sangat dipengaruhi oleh kandungan 

senyawa kimia yang terdapat di dalamnya. Perbedaan kandungan senyawa 

kimia yang ada akan menunjukkan perbedaan aktivitas farmakologis dari 

tanaman yang bersangkutan. Untuk mendapatkan senyawa kimia yang 

bersifat aktif tersebut diperlukan metode pemisahan yang meliputi cara 

ekstraksi (Lisdawati, 2002). 
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Pemisahan senyawa aktif tanaman Pletekan (Reullia tuberosa L) pada 

penelitian ini dilakukan dengan metode maserasi. Metode ini digunakan 

karena memiliki kelebihan yaitu praktis, efektif, aman dalam penggunaannya 

dan bertujuan untuk menghindari rusaknya senyawa metabolit sekunder 

pada sampel karena suhu panas. Pelarut yang digunakan adalah etanol. 

Senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid dan saponin dapat 

terekstrak dalam pelarut etanol. Prinsip dari penelitian ini adalah pemisahan 

senyawa aktif dalam tanaman Pletekan (Reullia tuberosa L.) yang dilakukan 

dengan metode maserasi dan menggunakan pelarut etanol. Selanjutnya, 

dilakukan pengujian penginjeksian ekstrak daun (Reullia tuberosa L) pada 

mencit putih secara oral, yang sebelumnya mencit putih di buat diabetes. 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menurunkan kadar diabetes pada 

mencit putih.  

       Metabolisme yang di tandai dengan meningkatnya kadar glukosa darah 

(hiperglikemik) di karenakan gangguan metabolik menahun akibat pankreas 

tidak memproduksi cukup insulin,sehingga menyebabkan kekurangan insulin 

baik absolut maupun relatif (turgeon,2011).Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti ingin meneliti tentang pengaruh ekstrak daun pletekan (Reullia 

tuberosa L) terhadap kadar gula darah pada mencit putih. 

              Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan kegunaan atau 

manfaat tanaman pletekan (Reullia tuberosa L). Hasil penelitian Ayu Nurfitria 

Rahmi,2014 “Efek hiplogemik ekstrak air daun kencana ungu (Reullia 

tuberosa L) pada tikus wistar jantan”, hasil uji toleransi glukosa menunjukkan 

bahwa dosis uji ekstrak air kencana ungu dosis 30%, 60%, dan 90% mg/kg 

bb dapat menurunkan kadar glukosa darah yang berbeda bermakna bila 

dibandingkan dengan kelompok kontrol (p,0,05). 
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              Berdasarkan uraian di atas peneliti sangat tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pemeriksaan “Pengaruh Ekstrak Daun Pletekan (Reullia 

tuberosa L) Terhadap Kadar Glukosa Darah Pada Mencit Putih”. 

1.2 Rumusan Masalah 

       Adakah pengaruh ekstrak daun pletekan (Reullia tuberosa L) terhadap 

kadar glukosa pada mencit putih? 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan umum 

       Menganalisa pengaruh ekstak daun pletekan (Reullia tuberosa L) 

terhadap penurunan kadar gula darah pada mencit putih. 

1.3.2 Tujuan khusus  

 1. Mengidentifikasi ekstak daun pletekan (Reullia tuberosa L) 

 2. Mengidentifikasi kadar gula darah pada mencit putih. 

3. Menganalisis pengaruh ekstrak daun pletekan (Reullia tuberosa L)  

terhadap penurunan kadar glukosa darah pada mencit putih. 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

       Diharapkan Proposal Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu kesehatan 

khususnya dalam bidang kimia klinik. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

1. Bagi Institusi 

Sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa lain yang ingin 

meneliti tentang pemeriksaan kimia klinik. Diharapkan 

pemeriksaan ini juga berguna bagi institusi bahwa pengaruh 

ekstrak daun pletekan (Reullia tuberosa L), yang menyebabkan 
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turunya gula darah dalam tubuh. Sehingga dapat di jadikan obat 

alternatif bagi penderita diabetes. 

2. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan Karya Tulis Ilmiah ini dapat dijadikan dasar informasi 

dan pengetahuan kepada mahasiswa tentang pengaruh ekstrak 

daun pletekan (Reullia tuberosa L) terhadap gula darah pada 

mencit putih.  

3. Bagi Peneliti 

Diharapkan Karya Tulis Ilmiah ini dapat menjadi dasar informasi 

dan memperluas wawasan, pengetahuan serta pengalaman dalam 

bidang penelitian tentang pemeriksaan gula darah. Dan acuan 

bagi peneliti selanjutnya untuk menyelesaikan penelitiannya 

dengan mengetahui lebih dalam manfaat dari ekstrak daun 

pletekan (Reullia tuberosa L) terhadap kadar glukosa darah pada 

mencit putih. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Diabetes Melitus 

       Diabetes Melitus atau penyakit gula atau kencing manis adalah 

Penyakit yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang melebihi 

normal (hiperglikemia) akibat tubuh kekurangan insulin baik absolut 

maupun relatif. Tingkat kadar glukosa darah menentukan apakah 

seseorang menderita Diabetes Melitus atau tidak (Hasdianah, 2012). 

Penyakit Diabetes Melitus dapat diartiakan individu yang mengalirkan 

volume urine yang banyak dengan kadar glukosa tinggi. Diabetes 

Melitus adalah penyakit hiperglikemia yang ditandai dengan 

ketidakadaan absolute insulin atau penurunan relative insensitivitas 

sel terhadap insulin (Corwin, 2011). Menurut Riyadi 2011, diabetes 

melitus merupakan suatu penyakit kronik yang kompleks yang 

melibatkan kelainan metabolisme, lemak, karbohidrat, protein dan 

berkembangnya kompilkasi makrovaskuler dan neurologis. 

Kesimpulan dari Diabetes Melitus adalah kondisi dimana kadar gula 

darah dalam tubuh melebihi batas normal, yang dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor. Faktor tersebut salah satunya karena kerusakan 

pada organ pankreas yang tidak dapat memproduksi hormon insulin 

sesuai kebutuhan tubuh. Tingkat kadar glukosa darah 

menentukanseseorang menderita Diabetes Melitus atau tidak 

(Hasdianah, 2012). 
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2.1.1 Klasifikasi Diabetes Melitus  

        Menurut Riyadi, S. dan Sukarmin, (2011), klasifikasi Diabetes 

Melitus dan penggolongan intoleransi glukosa yang lain yaitu : 

1. Insulin Dependent Diabetes Melitus (IDDM)  

Defisiensi insulin karena kerusakan sel - sel Langerhans yang 

berhubungan dengan tipe HLA (Human Leucocyte Antigen) 

spesifik, predisposisi pada insulitis fenomena autoimun. Kelainan ini 

terjadi karena kerusakan sistem imunitas ( kekebalan tubuh) yang 

kemudian merusak sel-sel Langerhans di pankreas. Kelainan ini 

berdampak pada penurunan produksi insulin. 

2. Non Insulin Dependent Diabetes Melitus ( NIDDM)  

Diabetes yang resisten, lebih sering pada dewasa, tapi dapat terjadi 

pada semua umur. Kebanyakan penderita kelebihan berat badan, 

ada kecenderungan familiar, mungkin perlu insulin pada saat 

hiperglikemik selama stres. 

3. Diabetes Melitus tipe yang lain 

Diabetes Melitus tipe yang lain yaitu Diabetes Melitus yang 

berhubungan dengan keadaan atau sindrom tertentu hiperglikemik 

terjadi karena penyakit lain, penyakit pankreas, hormonal, obat atau 

bahan kimia, endoktrinopati, kelainan reseptor insulin, sindrom 

genetik tertentu.  

Penyakit pankreas seperti pankreatitis akan berdampak pada 

kerusakan anatomis dan fungsional organ pankreas akibat aktivitas 

toksik baik karena bakteri maupun kimia. Kerusakan ini berdampak 
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pada penurunan insulin. ( Riyadi, S. dan Sukarmin, 2011). Menurut 

Nanda 2015 pankreatitis akut adalah peradangan yang terjadi di 

dalam pankreas. Penyakit hormonal seperti kelebihan hormon 

glikokortoid (dari Korteks adrenal) akan berdampak pada 

peningkatan glukosa dalam darah. Peningkatan glukosa darah ini 

akan meningkatkan beban kerja dari insulin untuk memfasilitasi 

glukosa masuk dalam sel. Peningkatan beban kerja ini akan 

berakibat pada penurunan produksi insulin. Pemberian zat kimia / 

obat-obatan seperti hidrokortison akan berdampak pada 

peningkatan darah karena dampaknya seperti glukokortikoid 

(Riyadi, S. dan Sukarmin, 2011). 

Endokrinopati (kematian produksi hormon) seperti kelenjar hifofisis 

akan berdampak sistem bagi tubuh. Karena semua produk hormon 

akan dialirkan keseluruh tubuh melalui aliran darah. Kelainan ini 

berdampak pada penurunan metabolisme baik karbohidrat, protein, 

maupun yang dalam perjalanannya akan mempengaruhi produksi 

insulin (Riyadi, S. dan Sukarmin, 2011). 

4. Impaired Glukkosa Tolerance ( gangguan toleransi glukosa )  

Kadar glukosa antara normal dan diabetes, dapat menjadi diabetes 

atau menjadi normal atau tetap tidak berubah. 

5. Gastrointestinal Diabetes Melitus ( GDM ) 

Intoleransi glukosa yang terjadi selama kehamilan, terjadi 

perubahan metabolisme endokrin dan karbohidrat yang menunjang 

pemanasan makanan bagi janin serta persiapan menyusui. 
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Menjelang aterm, kebutuhan insulin meningkat sehingga mencapai 

3 kali lipat dari keadaan normal. Bila seorang ibu tidak mampu 

meningkatkan produksi insulin sehingga relative hipoinsulin maka 

mengakibatkan hiperglikemi. Resistensi insulin juga disebabkan 

oleh adanya hormon estrogen, progresteron, prolaktin dan palsenta 

laktogen hormon tersebut mempengaruhi reseptor insulin pada sel 

sehingga mengurangi aktivitas insulin. 

2.1.2 Etiologi 

       Diabetes Melitus disebabkan oleh penurunan produksi insulin 

oleh sel-sel beta pulau Langerhans. Jenis juvenilis (usia muda) 

disebabakan oleh predisposisi herediter terhadap perkembangan 

antibodi yang merusak sel-sel beta atau degenerasi sel-sel beta. 

Diabetes jenis awitan maturitas disebabkan oleh degenerasi sel - sel 

beta akibat penuaan dan akibat kegemukan / obesitas. Tipe ini jelas 

disebabkan oleh degenerasi sel - sel beta sebagai akibat penuaan 

yang cepat pada orang yang rentan dan obesitas mempredisposisi 

terhadap obesitas ini karena diperlukan insulin dalam jumlah 

besaruntuk pengolahan metabolisme pada orang kegemukan 

dibandingkan orang normal (Riyadi, S. dan Sukarmin, 2011 ). 

Penyebab resistensi insulin pada diabetes sebenarnya tidak begitu 

jelas, tetapi faktor yang berperan antara lain : 

1. Kelainan Genetik 

Diabetes dapat menurun menurut silsilah keluarga yang mengidap 

diabetes. Ini terjadi karena DNA pada orang diabetes melitus akan 
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ikut diinformasikan pada gen berikutnya terkait dengan penurunan 

produksi insulin. 

2. Usia 

Umumnya manusia mengalami penurunan fisiologis yang secara 

Dramatis menurun dengan cepat pada usia setelah usia 40 tahun. 

Penurunan ini akan beresiko pada penurunan fungsi endoktrin 

pankreas untuk memproduksi insulin. 

3. Gaya Hidup stress 

Stress kronis cenderung membuat seseorang mencari makanan 

yang cepat saji yang kaya pengawet, lemak dan gula. Makanan ini 

berpengaruh terhadap kerja pankreas. Stres juga akan 

meningkatkan kerja metabolisme dan meningkatkan kebutuhan 

akan sumber energi yang berakibat pada kenaikan kerja pankreas. 

Beban yang tinggi membuat pankreas mudah rusak hingga 

berdampak pada penurunan insulin. 

4. Pola makan yang salah  

Kurang gizi atau kelebihan berat badan sama-sama meningkatkan 

Risiko terkena diabetes. Malnutrisi juga dapat merusak pankreas, 

sedangkan obesitas meningkatkan gangguan kerja atau resistensi 

insulin. Pola makan yang tidak teratur dan cenderung lambat juga 

akan berperan pada ketidakstabilan kerja pankreas. 

5. Obesitas 

Obesitas mengakibatkan sel-sel beta pankreas mengalami 

hipertropi yang akan berpengaruh terhadap penurunan produksi 
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insulin. Hipertropi pancreas disebabkan karena peningkatan beban 

metabolisme glukosa pada penderita obesitas untuk mencukupi 

energi sel yang terlalu banyak. 

2.1.3 Manifestasi klinis 

 Menurut Riyadi ,S. dan Sukarmin, (2011) manifestasi klinis 

dijumpai pada pasien Diabetes Melitus yaitu : 

1. Poliuria ( peningkatan pengeluaran urin ) 

2. Polidipsi ( peningkatan rasa haus ) akibat volume urin yang sangat 

besar dan keluarnya air yang menyebabkan dehidrasi ekstrasel. 

Dehidrasi intrasel mengikuti dehidrasi ekstrasel akan berdifusi 

keluar sel mengikutin penurunan gradien konsentrasi ke plasma 

yang hipertonik ( sangat pekat ). Dehidrasi intrasel merangsang 

pengeluaran ADH (Antidiuretik Hormone) dan menimbulkan haus. 

3. Rasa lelah dan kelemahan otot akibat gangguan aliran darah pada 

pasien diabetes lama, katabolisme protein di otot dan 

ketidakmampuan sebagian sel untuk menggunakan glukosa 

sebagai energi. 

4. Peningkatan angka infeksi akibat penurunan protein sebagai bahan 

pembentukan antibodi, peningkatan konsentrasi glukosa disekresi 

mucus, gangguan fungsi imun, dan penurunan aliran darah pada 

penderita diabetes kronik. 

5. Kelainan kulit : gatal-gatal, bisul Kelainan kulit berupa gatal - gatal, 

biasanya terjadi didaerah ginjal. Lipatan kulit seperti diketiak dan 

dibawah payudara, biasanya akibat tumbuh jamur. 
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2.1.4  Anatomi dan fisiologi 

1. Pengertian pankreas 

       Pankreas adalah suatu organ berupa kelenjar terletak 

retroperiontenial dalam abdomen bagian , didepan vertebrae 

lumbalis I dan II, dengan panjang dan tebal sekitar 12,5 cm dan 

tebal + 2,5cm. Pankreas terbentang dari atas sampai ke 

lengkungan besar dari perut dan biasanya dihubungkan oleh dua 

saluran doudenum atau usus 12 jari (Ari, 2011 ).Menurut 

Syarifuddin, (2014 ). Bagian - bagian pankreas : 

a. Kepala pankreas 

Merupakan bagian yang paling lebar,terletak di sebelah kanan 

rongga itu dan letaknya di belakang lambung dan di depan 

vertebra lumbalis pertama 

.b. Badan pankreas 

Merupakan bagian utama pada organ itu dan letaknya di 

belakang lambung dan di depan vertebra Lumbalis pertama. 

c. Ekor pankreas 

Merupakan bagian yang runcing di sebelah kiri dan yang 

sebenarnya menyentuh limpa. 

       Pankreas mendapat darah dari arteri lienalis dan arteri 

mesentrika superior. duktus pankreatikus bersatu dengan duktus 

koledukus dan masuk ke doudenum, pankreas menghasilkan dua 

kelenjar yaitu kelenjar endoktrin dan kelenjar eksokrin. Pankreas 

menghasilkan endoktrin bagian dari kelompok sel yang membentuk 
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pulau-pulau Langerhans. Pulau-pulau Langerhans berbentuk oval 

terbesar di seluruh pankreas. Dalam tubuh manusia terdapat 1-2 

juta pulau Langerhans yang dibedakan atas granulasi dan 

pewarnaan setengah dari sel ini menyekresi hormon insulin ( 

Syarifuddin, 2014). Struktur jaringan penyusun pankreas. Ada dua 

jaringan utama yang menyusun pankreas: 

a. Jaringan asini berfungsi untuk mensekresi getah pencernaan 

doudenum. 

b. Pulau langerhans adalah kumpulan sel berbentuk ovoid, 

berukuran 76 x 175 mm dan berdiameter 20 mikron sampai 300 

mikron tersebar di seluruh pankreas, walaupun lebih banyak 

ditemukan di ekor daripada kepala dan badan pankreas. Pulau-

pulau ini menyusun 1-2 % berat pankreas. Pada manusia 

terdapat 1-2 juta pulau. Masing-masing memiliki pasokan darah 

yang besar dan darah dari pulau langerhans sperti darah dari 

saluran cerna tetapi tidak seperti darah dari organ endoktrin lain, 

mengalirkan vena hepatika. Sel-sel dalam pulau dapat dibagi 

menjadi beberapa jenis bergantung pada sifat pewarnaan dan 

morfologinya. Pada manusia paling sedikit terdapat empat jenis 

sel : 

       Sel - sel A ( alfa ) sekitar 20-40% memprodiksi glukagon 

menjadi faktor hiperglikemik, mempunyai anti insulin aktif. Pulau-

pulau yang kaya akan sel A secara embriologis berasal dari 

tonjolan pankreas dorsal, dan pulau yang kaya akan sel F berasal 
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dari tonjolan pankreas sentral. Kedua tonjolan ini berasal dari 

empat yang berbeda di doudenum. 

1.) Sel-sel B ( beta ) 60-80% fungsinya membuat insulin, umumnya 

terletak di bagian tengah pulau. Sel beta yang ada di pulau 

langerhans memproduksi hormon insulin yang berperan dalam 

menurunkan kadar glukosa darah dan secara fisiologis memiliki 

peranan yang berlawan dengan glukosa. Insulin menurunkan 

kadar gula darah dengan beberapa cara insulin mempercepat 

transportasi glukosa dari darah ke dalam sel, khusus serabut otot 

rangka glukosa masuk ke dalam sel tergantung dari keberadaan 

creseptor insulin yang ada di permukaan sel target. Insulin juga 

mempercepat perubahan glukosa menjadi glikogen, menurunkan 

glycogenolysis dan gluconeogenesis, menstimulasi glukosa atau 

zat gizi lainnya ke dalam asam lemak (lipogenesis), dan 

membantu menstimulasi sintesis protein. 

2.) Sel-sel D5 15% membuat somatostatin 

3.) Sel-sel F 1% mengandung dan menyekresi pankreatik 

polipeptida 

4.) Sel-sel D5 15% membuat somatostatin 

5.) Sel-sel F 1% mengandung dan menyekresi pankreatik 

Polipeptida 

2. Pengaturan sekresi insulin 

       Pengaturan sekresi insulin seperti sekresi glukagon yaitu 

langsung ditentukan oleh kadar gula dalam darah dan berdasarkan 
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dari mekanisme umpan balik (feed back negative system ). 

Bagaimanapun hormon lainnya secara tidak Langsung juga dapat 

mempengaruhi produksi insulin. Sebagai contoh hormon 

pertumbuhan manusia (HGH) meningkatkan kadar glukosa darah 

dan meningkatnya kadar glukosa mengerakkan (menyebabkan) 

sekresi insulin. Hormon adrenocoticotropi (ACTH) yang oleh skresi 

glukocortictropi (ACTH) menghasilkan hyperglikemia dan secara 

tidak langsung juga menstimulasi pelepasan insulin. Peningkatan 

kadar asam amino dalam darah menstimulasi pelepasan insulin. 

Hormon-hormon pencernaan seperti stomatch dan Interstinal 

gastrin, sekretin, cholecystokinin (CCK) dan Gastric Inhibitory 

Peptide (GIP) juga menstimulasi sekresi insulin, GHH 

(Somatostatin) menghalangi sekresi insulin( Ari, 2011). 

3. Getah Pankreas 

Getah pankreas mengandung enzim-enzim untuk pencernaan 

ketiga jenis makanan : protein, karbohidrat, dan lemak. Getah 

pankreas juga mengandung ion bikarbonat dalam jumlah besar, 

yang memegang peranan penting dalam menetralkan asam yang 

dikeluarkan oleh lambung ke dalam doudenum.( Syarifuddin, 2014). 

Enzim-enzim proteolitik waktu disintesis dalam sel-sel pankreas 

berada dalam bentuk tidak aktif : tripsinogen, kimotripsinogen, dan 

prokarboksipeptidase yang semuanya secara enzimtik tidak aktif. 

Zat-zat ini hanya menjadi aktif setelah mereka disekresi ke dalam 

saluran cerna. Tripsinogen diaktifkan oleh suatu enzim yang 
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dinamakan enterokinase yang disekresi oleh mukosa usus ketika 

kimus mengadakan kontak dengan mukosa. Tripsinogen juga dapat 

diaktifkan oleh tripsin kontak dengan mukosa. Tripsinogen juga 

dapat diaktifkan oleh tripsin yang telah di bentuk. Kimotripsinogen 

diaktifkan tripsin menjadi kimotripsin, dan prokarboksipeptidae 

diaktifkan oleh tripsin dengan beberapa cara. Kimotripsin dan 

prokarboksipeptidae diaktifkan dengan beberapa cara kimotripsin 

yang sama ( Ari, 2011). 

       Glukagon efek glukagon secara keseluruhan adalah 

meningkatkan kadar glukosa darah dan membuat semua jenis 

makanan dapat digunakan untuk proses energi. Glukosa 

merangsang hati untuk mengubah glikogen menurunkan glukosa 

dan meningkatkan penggunaan lemak dana asam amino untuk 

produksi energi. Prose glukogenesis merupakan pengubahan 

kelebihan asam amino menjadi karbohidrat sederhana yang dapat 

memasuki reaksi pada reaksi padarespirasi sel. Sekresi glucagon 

dirangsang oleh hipoglikemia. Hal ini dapat terjadi pada keadaan 

lapar atau selama sters fisiologi , misalnya olah raga (Corwin 

Elizabeth, 2011 ) . 

4.  Fungsi eksokrin 

Kelenjar eksokrin pada kelenjar disebut acini yang menghasilkan 

enzim yang terlibat pada proses pencernaan ketiga jenis molekul 

kompleks makanan. Enzim pankreatik amylase akan mencerna zat 

pati menjadi maltose. Kita menyebutnya dengan enzim “ cadangan” 
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untuk amylase saliva. Tripsinogen adalah suatu enzim yang tidak 

aktif, yang akan menjadi tripsin aktif di dalam doudenum. Tripsin 

akan mencerna polipeptida menjadi asam-asam amino rantai 

pendek. Sekresi cairan pankreas dirangsang oleh hormon sekretin 

dan kolesistokinin, yang diproduksi oleh mukosa doudenum ketika 

kismus memasuki intestinum tenue. Sekretin meningkatkan 

produksi cairan bikarbonat oleh pancreas dan kolesistokinin akan 

merangsang sekresi enzim pankreas (Ari, 2011). 

2.1.5  Patofisiologi 

       Pada diabetes tipe 1 terdapat ketidakmampuan untuk 

menghasilkan Insulin karena sel-sel beta pankreas telah dihancurkan 

oleh proses autoimun. Hiperglikemia terjadi akibat produksi glukosa 

yang tidak oleh hati. Disamping itu, glukosa yang berasal dari 

makanan tidak simpan dalam hati meskipun tetap berada dalam darah 

dan menimbulkan hiperglikemia postprandial (sesudah makan). Ketika 

glukosa berlebihan disekresikan ke dalam urin, ekresi ini akan disertai 

pengeluaran cairan dan elektrolit yang berlebihan. Keadaan ini disebut 

deuresis osmotik. Sebagai akibat dari kehilangan cairan, pasien akan 

mengalami peningkatan dalam berkemih (poliuria) dan rasa haus 

(polidipsi). 

      Defisiensi insulin juga mengganggu metabolisme dan lemak yang 

menyebakan penurunan berat badan. Pasien dapat mengalami 

peningkatan selera makan (polifagia) akibat menurunnya simpanan 

kalori. Gejala lainnya mencakup kelemahan dan kelelahan. Dalam 
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keadaan normal insulin mengendalikan glikogenesis (pemecahan 

glukosa yang disimpan) dan glukogenesis (pemebentukan glukosa 

dari asam-asam amino serta substansi yang lain). Namun pada 

penderita defisiensi insulin, Proses ini akan terjadi tanpa hambatan 

dan lebih lanjut menimbulkan hiperglikemia. Disamping itu, akan 

terjadi pemecahan lemak yang mengakibatkan peningkatan produksi 

badan keton yang merupakan produk samping pemecahan lemak. 

Badan keton merupakan asam yang menganggu keseimbangan asam 

basa tubuh apabila jumlahnya berlebihan ( Corwin Elizabeth, 2011). 

Normalnya insulin akan terikat dengan reseptor khususnya pada 

permukaan sel. Sebagai akibat dari terikat insulin dengan reseptor 

tersebut, terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa 

dalam sel. Resistensi pada diabetes tipe II disertai dengan penurunan 

reaksi intersel ini. Dengan demikian insulin menjadi tidak efektif untuk 

menstimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan. Meskipun terjadi 

gangguan sekresi insulin yang merupakan cirri-ciri khas diabetes tipe 

II, namun masih terdapat insulin yang adekuat untuk pemecahan 

lemak dan produksi badan keton yang menyertainya. Karena itu, 

ketoasidosis diabetik tidak terjadi pada diabetes tipe II. Meskipun 

demikian, diabetes tipe II yang tidak terkontrol dapat menimbulkan 

masalah akut lainnya yang dianamakan sindrom hiperglikemik 

hiperosmoler nonketik (HHNK). Akibat intoleransi glukosa yang 

berlangsung lambat (selama bertahun-tahun ) dan progresif (Corwin 

Elizabeth J, 2011 ). 
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2.2 Pletekan (Ruellia tuberosa L) 

      Ruellia adalah genus dari tan ruellias aman berbunga yang 

umumnya dikenal dalam bahasa inggris sebagai  atau wild petunias. 

Tetapi mereka tidak berhubungan dekat denga petunia (Petunia) 

walaupun keduanya termasuk klad yang sama euasterid. Genus ini 

dinamai untuk menghormati Jean Ruelle, seorang herbalis dan 

fisikawan kepada Francois I dari Perancis dan penerjemah terhadap 

beberapa karya Dioscorides. 

  

 

         Gambar 2.2.A. Ruellia tuberosa L 
 

Spesies 

Nama ilmiah  :Ruellia macrantha L 

Nama yang umum :Pletekan, Pletikan, Pink-striped trumpet lily 

Habitat   :Dapat tumbuh di berbagai macam jenis tanah. 

  

Manfaat    :Tanaman obat, tanaman lanskap.  

Taksonomi 

https://1.bp.blogspot.com/-k9cZtMivTOU/WG7FWfxj4bI/AAAAAAAAAhQ/PtzH4fwkhh0OdalxkywJQQUZ6tH_g8ZKwCLcB/s1600/20170105_162149.jpg
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Kerajaan   : Plantae 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo                 : Scrophulariales 

Keluarga          : Acanthaceae 

Marga               : Ruellia 

Jenis                  : Ruellia tuberosa L 

       Beberapa genus yang dianggap berdiri sendiri, kini dianggap 

sebagai sinonim dari Ruellia, genus segregat Blechum, 

Eusiphon Polylychmis, dan Ulleria sering dimasukkan ke dalam 

genus Ruellia. Namun Acanthople kini dianggap sebagai genus yang 

berbeda. Ruellia populer dijadikan sebagai tanaman hias. Beberapa 

diantaranya sebagai tanaman obat, tetapi banyak di antaranya 

diketahui beracun. Daunnya dipergunakan sebagai makanan ulat dari 

beberapa Lepidoptera (kupu-kupu). 

Ekologi  

       Ruellia tuberosa L adalah berupa herbal tegak yang sering kita 

jumpai tumbuh liar di berbagai tempat seperti di pinggiran jalan, 

halaman rumah,  dan lain-lain. Ruellia tuberosa L. berasal dari Hindia 

Barat. Karena Ruellia tuberosa L dapat survive di berbagai kondisi 

lingkungan maka tanaman ini kini telah menyebar ke berbagai 

Negara. 

Daun 
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       Bentuk daun membujur, panjang daun berukuran 13 cm dan lebar 

daun 4,5 cm,  permukaan daun agak kasap, ujung daun tumpul dan 

pangkal daun meruncing, mempunyai tangkai daun berwarna hijau 

kemerahan dengan ukuran 2 cm, tepi daun bergerigi, daun 

mempunyai warna hijau, tulang daun menyirip, percabangan tulang 

daun ada 5 cabang, daun tunggal dan kedudukannya saling 

berhadapan. 

 

Gambar 2.2.B  Daun Ruellia tuberosa L 
Batang 

       Batang tanaman ini berbentuk silindris/bulat, panjang batang 35 

cm, warna batang hijau, mempunyai bulu halus di sepanjang batang 

dan tulang daun, bentuk percabangan monopodial, arah tumbuh 

tegak/segala arah, diameter batang 2 cm-3 cm, permukaan batang 

sedikit kasar. 

https://2.bp.blogspot.com/-sU23whK3s9k/WG7FdQd9WQI/AAAAAAAAAhc/4GioppazB-Qc4jW-tFBK0h04Aj9dKnpJwCEw/s1600/20170105_162250.jpg


 

xli 
 

 

Gambar 2.2.C Batang Ruellia tuberossa L 
 

Bunga 

       Majemuk, bentuk payung, diketiak daun, terdiri 1-15 bunga, 

kelopak 2-3 cm, benang sari melekat pada tabung mahkota berjumlan 

4, dasar mahkota membentuk tabung, ujung berlekuk 5, panjang 3,5-5 

cm, dan bunga berwarna ungu. Mahkota bunga tipis berwarna ungu 

muda, berbentuk setengah lingkaran, berjumlah 5 helai yang dasarnya 

menyatu membentuk tabung bunga.  

 

 

 

Gambar 2.2.D Bunga Ruellia tuberosa L 
 

https://1.bp.blogspot.com/-k6Dul2VmZLk/WG7FdXMb6SI/AAAAAAAAAhY/Obo4S74O5FYM0faIIdfz58jEpsk5wjVwQCEw/s1600/20170105_162305.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-CCTy5vrF9K8/WG7F9ZOwk0I/AAAAAAAAAh0/MIp_L2saZ24CCdRyG58Wcofe8cxZCDNbACEw/s1600/150628rv.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-k6Dul2VmZLk/WG7FdXMb6SI/AAAAAAAAAhY/Obo4S74O5FYM0faIIdfz58jEpsk5wjVwQCEw/s1600/20170105_162305.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-CCTy5vrF9K8/WG7F9ZOwk0I/AAAAAAAAAh0/MIp_L2saZ24CCdRyG58Wcofe8cxZCDNbACEw/s1600/150628rv.jpg
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       Putik berwarna putih agak keunguan , berjumlah 1 buah . Kepala 

putik pipih melebar. Tangkai putik panjangnya ± 3 cm. Benang sari 

berwarna putih , berjumlah 4 buah dengan tangkai sari yang 

menempel pada dinding tabung bunga. Tangkai sari panjangnya 0,5-1 

cm. Kepala sari berwarna putih dengan ukuran lebar ±1 mm, panjang  

± 6 mm. Serbuk sari berwarna putih, jumlahnya banyak, agak lengket 

sehingga proses penyerbukannya melalui bantuan serangga ( 

Entomogami). 

 

Gambar 2.2.E  Bagian dalam bunga Reullia tuberosa 

L 

 

Akar 

       Akar tanaman ini mempunyai percabangan  tunggang yang 

berbentuk umbi, dan akar berwarna putih kecokelatan. 

https://1.bp.blogspot.com/-_mnnO89SJXE/WG7F9IYiTxI/AAAAAAAAAh0/XSfvitDz1u8_doDPnklen5EHLgKPc-zfgCEw/s1600/150628rw.jpg
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Gambar 2.2.F  Akar Ruellia tuberosa L 
 

Bahan Kimia 

        Ruellia tuberosa L mengandung bahan kimia yang dapat 

digunakan oleh manusia, yaitu alkaloid, saponin, flavanoid, zat kuinon, 

kumarin, fenolik, dan triterpenoid. 

2.3  Pembuatan Ekstrak daun pletekan (Reullia tuberosa L) 

       Daun pletekan (Reullia tuberosa L) kering di haluskan menjadi 

serbuk, selanjutnya dimeserasi dengan alkohol 96% selama 3 x 24 

jam. Setelah itu dilakukan penyaringan dan dilanjutkan pemekatan 

dengan hot plate sampai diperoleh ekstrak daun pletekan (Reullia 

tuberosa L) yang meliputi pemeriksaan senyawa polifenol hasil 

seluruh filtrat dikumpulkan kemudian dipekatkan dengan pemanasan 

sampai didapatkan ekstrak kental. 

 

 

 
 
 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-h33uiUZOqxQ/WG7FdM9AP-I/AAAAAAAAAhs/gh9qjaQEBgMXo0khmYHsi4tAfAusBG15ACEw/s1600/20170105_162609.jpg
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Kerangka konseptual 

       Kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antara konsep-

konsep yang ingi diamati atau diukur melalui penelitian-penelitian 

yang akan dilakukan (Notoatmojo,2005 h 69). 
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Keterangan :  

                          : Variabel yang diteliti 

                          : Variabel yang diteliti 

Gambar 3.1 kerangka konseptual pengaruh ekstrak daun pletekan 
(Reullia tuberose L) terhadap kadar glukosa darah 
pada mencit putih. 

 
3.2 Penjelasan kerangka konseptual. 

       Pletekan (Reullia tuberose L) diambil daunnya untuk dijadikan 

sampel ekstrak. Pada hasil ekstraksi mengandung beberapa senyawa 

kimia yaitu polifenol bersifat dapat merangsang perbaikan sel-sel beta 

dan dapat meningkatkan produksi insulin sehingga dapat memperbaiki 

sistem epitealisasi selanjutnya diberikan kepada hewan mencit putih 

dengan perlakuan disuntikkan pada paha. Ekstrak daun pletekan 

(Reullia tuberosa L) sebagai antidiabetik alami. 

3.3 Hipotesis 

 Hipotesis adalah jawaban sementara dari pertanyaan penelitian 

(Nursalam, 2008). Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1: Terdapat pengaruh ekstrak daun pletekan (Reullia tuberosa L) 

terhadap kadar glukosa darah pada mencit putih. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

       Metode penelitian sebagai suatu cara untuk memperoleh kebenaran 

ilmu pegetahuan atau pemecahan suatu masalah (Notoatmodjo, 2010). 

Pada bab ini akan diuraikan hal-hal meliputi : 

4.1 Waktu dan Tempat Penelitian  

 4.1.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian  

       Penelitian ini mulai dilaksanakan dari perencanaan (penyusunan 

proposal) sampai dengan penyusunan laporan akhir, yaitu mulai bulan 

April 2018 sampai bulan Agustus 2018. 

4.1.2 Tempat Pelaksanaan Penelitian  

       Tempat pelaksanaan penelitian di Laboratorium Kimia Klinik 

Program Studi DIII Analis Kesehatan STIKes ICMe Jombang. 

4.2 Desain Penelitian  

       Desain penelitian merupakan suatu yang sangat penting dalam 

penelitian. Desain penelitian digunakan sebagai petunjuk dalam 

merencanakan dan melaksanakan penelitian untuk mencapai suatu 

tujuan atau menjawab pertanyaan penelitian (Nursalam, 2008). 

Desain penelitian yang digunakan adalah analitik observasional 

dengan True Experimental Design dengan jenis Pretest-Posttest One 

Group Design. 
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4.3 Kerangka Kerja (Frame Work) 

       Kerangka kerja merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan 

dalam penelitian yang berbentuk kerangka atau alur penelitian, mulai 

dari desain hingga analisis datanya (Hidayat, 2011). Kerangka kerja 

penelitian tentang sebagai berikut : 
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Penentuan Masalah 

Studi Pendahuluan 

Penyusunan Proposal 
 

Desain Penelitian 
Analitik eksperimental 
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Pengumpulan Data 
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Pemeiksaan Sampel 
Pemberian ekstrak daun pletekan (Reullia Tuberosa L) 

Penyajian Data 

Penarikan Kesimpulan 

Penyusunan Laporan Akhir 
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Gambar 4.3 Kerangka kerja penelitian Pengaruh ekstrak daun pletekan 
(Reullia tuberosa L) terhadap kdar gula darah pada mencit 
putih. 

 
4.4 Populasi Penelitian, Sampling dan Sampel 

4.4.1 Populasi 

       Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang 

akan diteliti (Notoatmodjo, 2010). Pada penelitian ini populasinya 

adalah mencit putih yang berjumlah 9. 

4.4.2 Sampling 

       Sampling adalah suatu proses seleksi sampel yang digunakan 

dalam penelitian dari populasi yang ada, sehingga jumlah sampel 

akan mewakili keseluruhan populasi yang ada (Hidayat, 2011). Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive sampling. 

Purposive sampling artinya penentuan sampel mempertimbangkan 

kriteriakriteria tertentu yang telah dibuat terhadap objek yang telah 

ditentukan. 

 4.4.3 Sampel 

       Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh 

populasi (Notoatmodjo, 2010). Pada penelitian ini sampel yang diambil 

adalah tikus putih. Pengambilan sampel menggunakan teknik 

Purposive sampling sampel yang digunakan harus memenuhi kriteria 

sebagai berikut : 

       Penentuan kriteria sampel dalam penelitian ini berdasarkan pada 

kriteria inklusi, yang meliputi : 
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1. Mengkonsumsi >10 ml ekstrak daun pletekan (Reullia 

Tuberosa L) 

2. Sehat 

3. Kadar gula darah tinggi >82 mg/dl 

4. Jenis kelamin jantan 

Kriteria eksklusi adalah kriteria yang tidak diteliti karena dapat 

mempengaruhi hasil sampel, yang termasuk dalam kriteria eksklusi 

antara lain : 

1. Kadar gula darah rendah <82 mg/dl 

4.5 Definisi Operasional Variabel 

 4.5.1 Variabel  

       Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau 

ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang 

sesuatu konsep pengertian tertentu (Notoatmodjo 2010). Adapun 

variabel antara dan variabel dependen yang peneliti gunakan sebagai 

berikut: 

1. Variabel Independen 

       Variabel indipenden adalah suatu variabel yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel dependen (Hidayat, 2012). Dalam 

penelitian ini, yang dimaksud dengan variabel independen adalah  

ekstrak daun pletekan (Reullia Tuberosa L) pada mencit putih. 

2. Variabel Dependen  

       Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat karena variabel independen (Hidayat, 2012). Dalam 
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penelitian ini, yang dimaksud dengan variabel dependen adalah kadar 

gula darah pada mencit putih. 

 4.5.2 Definisi Operasional Variabel 

       Definisi operasional variabel adalah uraian tentang batasan 

variabel yang dimaksud atau tentang apa yang diukur oleh variabel 

yang bersangkutan (Notoatmodjo 2010, h. 112). Definisi operasional 

variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1  Definisi Operasional Variabel Penelitian 
No  Variabel Definisi 

Oprasional 
Parameter Alat 

ukur 
kategori Skala 

1.  Variabel independen 
 Pemberia

n ekstrak 
daun 
pletekan 
(Reullia 
tuberosa 
L). 

Ekstrak daun 
pletekan yang 
diperoleh 
dengan 
metode 
meserasi yang 
mengeluarkan 
zat aktif yaitu 
polifenol. 

Konsentra
si 10%, 
20%, 30%. 

Observa
si 
laborator
ium. 
(Glukom
etri) 
(soemar
dji, 
2004) 

Menurun
kan 
glukosa 
darah. 
 
Tidak 
menurun
kan 
glukosa 
darah 

Rasio  

2. Variable Dependen 
 Kadar 

glukosa 
dalam 
darah 
pada 
mencit 
putih. 

Jumlah 
glukosa darah 
(mg/dl). 

Kadar 
glukosa 
darah 82 
mg/dl. 

Observa
si 
laborator
ium. 
(Glukom
etri) 
(Soemar
dji, 
2004) 

Turunya 
kadar 
glukosa 
dalam 
darah. 

Rasio  

 

4.6 Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

4.6.1 Teknik Pengolahan Data 

       Setelah data terkumpul, tahapan selanjutnya yaitu pengolahan 

data yang mana dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:  

1) Editing 
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Editing yaitu upaya untuk memeriksa kembali kebenaran 

data yang sudah diperoleh atau dikumpulkan. Seperti 

kelengkapan dan kesempurnaan data (Hidayat, 2011). 

2) Coding 

Coding merupakan tindakan untuk melakukan pemberian 

kode atau angka terhadap data yang terdiri atas beberapa 

kategori. Pemberian kode ini sangat penting bila pengolahan dan 

analisa data menggunakan komputer (Hidayat, 2011). Dalam 

penelitian ini dilakukan pengkodean sebagai berikut : 

a. Responden  

Mencit  putih no. 1    kode M1 

Mencit  putih no. 2    kode M2 

Mencit  putih no. 3    kode M3 

Mencit  putih no. n    kode Mn 

3) Scoring  

       Scoring adalah memberikan penilaian terhadap item-item 

yang perlu diberikan penilaian atau skor (Aswar, 2011). Dalam 

penelitian ini scoring diperoleh dari perhitungan kadar glukosa 

darah pada mencit putih. 

4) Tabulating 

       Tabulating (pentabulasian) meliputi pengelompokan data 

sesuai dengan tujuan penelitian kemudian dimasukkan ke dalam 

tabel-tabel yang telah ditentukan yang mana sesuai dengan 
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tujuan penelitian atau yang diinginkan oleh peneliti (Notoatmodjo, 

2010). 

4.6.2 Analisa Data 

       Prosedur analisis data merupakan proses memilih dari beberapa 

sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan (Notoatmodjo, 2010). 

       Analisis data dilakukan dengan perhitungan presentase. Rumus 

yang dipakai untuk menghitung presentase adalah sebagai berikut : 

  
  

 
      

Keterangan : 

P : Presentase sampel yang normal atau abnormal 

∑F : Frekuensi sampel yang normal atau abnormal 

N : Jumlah sampel 

Hasil kemudian diinterprestasi sebagai berikut :  

0% : Tidak ada 

1-25% : Sebagian kecil 

26-49% : Hasil separuhnya 

50% : Setengahnya 

51-75% : Sebagian besar 

76-99% : Hampir seluruhnya 

100% : Seluruhnya 

1. Analisis Univariate 

Analisis univariate bertujuan untuk menjelaskan 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian, bentuk 
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analisis univariate tergantung dari jenis datanya. Untuk data 

numerik digunakan nilai mean atau rata-rata, median dan standart 

deviasi, pada umumnya dalam analisa ini hanya menghasilkan 

distribusi ftrekuensi dan presentase dari tiap variabel 

(Notoadmodjo,2010). Analisa univariate pada penelitian ini yaitu 

ada 2 variabel, variabel pertama adalah pemberian ekstrak daun 

pletekan (Reullia tuberosa L) dan variabel yang kedua adalah kadar 

glukosa dalam darah pada mencit putih. 

2. Analisis Bivariate 

Cara analisis data yang digunakan adalah analisis bivariate 

yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan 

atau berkorelasi (Notoatmodjo, 2010). Untuk mencari hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen, dimana ada 

pengaruh pemberian ekstrak daun pletekan (Reullia tuberosa L) 

pada mencit putih dianalisis menggunakan uji statistic Ttest.  Nilai 

signifikan apabila nilai signifikan >0,05 (p>0.05) maka data dalam 

distribusi normal. 

       Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian ekstrak daun pletekan (Reullia tuberosa L) terhadap 

kadar gula darah pada mencit putih dengan pengambilan 

keputusan sebagai berikut: 

       P<0,05 : H1 diterima artinya ada pengaruh pemberian ekstrak 

daun pletekan (Reullia Tuberosa L) terhadap kadar gula darah 

pada mencit putih. 
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4.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

       Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

melakukan pemeriksaan kadar gula darah cara strip test di 

laboratorium Kimia Klinik STIKes ICMe Jombang dan didukung 

dengan instrumen penelitian. 

4.7 Instrumen Penelitian  

       Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang akan 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya 

lebih mudah dan hasilnya lebih baik (cermat, lengkap dan sistematis) 

sehingga lebih mudah diolah (Sofro, 2012). Pada penelitian ini 

instrument yang digunakan untuk pemeriksaan kadar gula darah 

dengan menggunakan metode srip test. Adapun instrumen yang 

digunakan meliputi: 

1. Alat  

            a. Kapas kering 

b. Kapas alkohol 70% 

c. autoclik 

d. Alat glukometer 

e. Beaker glass 

f. Hot plate 

g. Batang pengaduk 

h. Timbangan analitik 

i. Lancet 

2. Bahan 
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a. Darah vena 

b. Alkohol 70% 

c. Tikus putih 

d. Daun pletekan (Reullia tuberosa L) 

e. Strip test 

f.   Alkohol 96% 

4.7.1 Prosedur penelitian  

A. Membuat Ekstrak Daun pletekan (Reullia tuberosa L) 

1. Membersihkan daun pletekan dan dikeringkan 

2. Melakukan meserasi dengan menggunakan alkohol 96%% 

hingga terendam selama 3 hari. 

3. Setelah 3 hari perendaman kemudian dituang kedalam 

beaker glas. 

4. Menguapkan di atas hot plate hingga mengental dan 

volumenya berkurang. 

5. Hasil ekstrak daun pletekan (Reullia Tuberosa L) murni. 

B. Uji Pengaruh Ekstrak Pletekan (Reullia tuberosa L) dengan 

Mencit Putih. 

1. Disiapkan alat dan bahan. 

2. Menyiapkan mencit putih yang masing-masing dibagi tiga 

kelompok, setiap kelompok diisi tiga ekor mencit putih. 

3. Masing-masing mencit putih di beri 5 gram glukosa. 
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4. Pada awal pengujian, setiap mencit putih ditentukan kadar 

glukosa darahnya. Pengambilan darah dilakukan melalui 

vena ekor. 

5. Menyiapkan larutan ekstrak daun pletekan (Reullia tuberosa 

L) dengan konsentrasi 10%, 20%, dan 30%. 

a. Konsentrasi 10% dengan pengenceran 1 ml ekstrak daun 

pletekan dangan 9 ml aquadest di masukkan kedalam tubuh 

mencit putih didalam kotak A secara oral. 

b. Konsentrasi 20% dengan pengenceran 2 ml ekstrak daun 

pletekan (Reullia tuberosa L) dengan 8 ml aquadest di 

masukkan kedalam tubuh tiga mencit putih didalam kotak B 

secara oral. 

c. Konsentrasi 30% dengan pengenceran 3 ml ekstrak daun 

pletekan (Reullia Tuberosa L) dengan 7 ml aquadest di 

masukkan kedalam tubuh 3 mencit putih didalam kotak C 

secara oral. 

6.  Setelah 2 jam glukosa darah diperiksa kembali. 

7.  Penentuan nilai dengan melihat nilai akhir kadar glukosa 

pada mencit putih. 

C. Pemeriksaan gula darah metode strip test 

a. Pasang lancet pada autoclik, kemudian masukkan strip pada 

alat strip test. 

b. Pilih vena ekor yang akan di tusuk, densifektan ekor dengan 

alkohol 70%. 
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c. Tusuk vena ekor menggunakan autoclik. 

d. Jika darah keluar banyak, sentuhkan ujung strip maka 

otomatis darah akan masuk kedalam strip test. 

e. Alat akan memeriksa dan hasil akan keluar dalam waktu 6 

detik 

f. Tutup bekas luka dengan kapas kering. 

g. Mencatat hasil. 

4.7.2 Penyajian Data 

       Penyajian data dalam  penelitian ini akan disajikan dalam bentuk 

tabel yang menunjukkan pengaruh ekstrak daun pletekan (Reullia 

tuberosa L) terhadap kadar glukosa darah pada mencit putih. 

4.8 Etika penelitian 

        Etika penelitian dalam penelitian ini dilakukan pengambilan data 

dengan menggunakan etika antara lain : 

4.8.1 Tiga pilar prinsip etik penelitian : 

a. Respect for animals 

Setiap peneliti yang menggunakan hewan coba harus 

menghormati hewan coba tersebut. 

b. Beneficence  

Bermanfaat bagi manusia dan makhluk lain. 

c. Justice 

Bersikap adil dalam memanfaatkan hewan percobaan. 

4.8.2 Prinsip etik penggunaan hewan coba : 

a. Reduction 
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Penggunaan hewan hewan coba dalam jumlah sekecil 

mungkin tetapi memberikan hasil penelitian yang sahih. 

Penggunaan hewan coba dalam jumlah sekecil mungkin tetapi 

memberikan hasil penelitian yang sahih 

b. Refinement 

Mengurangi ketidak kenyamanan hewan percobaan sebelum, 

selama setelah penelitian. 
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BAB 5 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

       Pada bab ini menguraikan hasil penelitian tentang gambaran umum 

tempat penelitian, membahas mengenai pengaruh pemberian ekstrak 

daun pletekan (Reullia tuberosa L) terhadap kadar glukosa darah pada 

mencit putih, baik sebelum pemberian ekstrak daun pletekan (Reullia 

tuberosa L) dan sesudah pemberian ekstrak daun pletekan (Reullia 

tuberosa L). Pelaksanaan penelitian pada tanggal 1 Agustus 2018. 

5.1 Hasil Penelitian  

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

       STIKes Insan Cendekia Medika Jombang merupakan salah satu 

perguruan tinggi yang secara khusus mencetak tenaga-tenaga 

profesional, kompeten serta dilandasi dengan IMTAQ di bidang 

kesehatan. STIKes Insan Cendekia Medika digagas atas idealisme 

dan arah pendidikan yang berkembang di Indonesia dan Jawa Timur 

khususnya. STIKes ICMe yang dideklarasikan pada 29 September 

2005. Lokasi kampus B STIKes ICMe Jombang berada di Kabupaten 

Jombang tepat di Jl.Halmahera No.33 Kabupaten Jombang. 

Penelitian ini di laksanakan di Ruang Laboratorium Kimia klinik Prodi 

D III Analis Kesehatan kampus B STIKes Insan Cendekia Medika 

Jombang. 

5.1.2 Data Umum 
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       Data umum mencit putih dalam penelitian ini meliputi jenis 

kelamin, kondisi kesehatan. Hasil ulasan deskripsi data umum 

berupa tabel adalah sebagai berikut: 

1. Karakteristik mencit putih berdasarkan jenis kelamin 

Tabel 5.1 Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin 
di Laboratorium Kimia Klinik STIKes Insan Cendikia 
Medika Jombang. 

 
Jenis kelamin Frekuensi Persen (%) 

Jantan 9 100 
Betina 0 0 

Total 9 100 

Sumber: Data primer 2018  

       Berdasarkan Tabel 5.1 diatas menunjukkan bahwa semua 

mencit putih adalah jantan yang berjumlah 9 ekor (100%). 

2. Karakteristik mencit putih berdasarkan kondisi kesehatan 

Tabel 5.2 Distribusi frekuensi mencit putih berdasarkan kondisi 
kesehatan di Laboratorium Kimia Klinik STIKes Insan 
Cendikia Medika Jombang 

 
Kesehatan Frekuensi Persen (%) 

Sehat 9 100 

Tidak sehat 0 0 

total 9 100 

Sumber: Data primer 2018 

       Berdasarkan Tabel 5.2 diatas menunjukkan bahwa semua 

mencit putih dalam kondisi sehat yang berjumlah 9 ekor (100%). 

5.1.3 Data Khusus 

       Data khusus dalam penelitian ini meliputi kadar glukosa pada 

mencit putih sebelum perlakuan, kadar glukosa pada mencit 

setelah diberi 5 glukosa gula, dan kadar glukosa darah pada mencit 

setelah pemberian ekstrak pletekan (Reullia tuberosa L) di 
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Laboratorium Kimia Klinik STIKes Insan Cendekia Medika 

Jombang. Hasil ulasan deskripsi data khusus berupa tabel adalah 

sebagai berikut: 

5.1.3.1 Analisa Univariate  

1. Kadar glukosa darah mencit putih sebelum pemberian glukosa 5 

gram 

Tabel 5.3 Distribusi frekuensi mencit putih berdasarkan kadar 
glukosa darah sebelum pemberian glukosa 5 gram di 
Laboratorium Kimia Klinik Insan Cendikia Medika Jombang 

Kadar Glukosa Darah Frekuensi Persen (%) 

Normal (82-90 mg/dl) 3 33 

Rendah (<82 mg/dl) 5 56 

Tinggi (>90 mg/dl) 1 11 

Total 9 100 

Sumber : Data primer 2018  

       Tabel 5.3 Diatas menunjukkan bahwa kadar glukosa mencit 

putih sebelum pemberian glukosa 5 gram adalah rendah (<82 mg/dl) 

sebanyak 5 ekor (56%). 

2. Kadar glukosa darah mencit putih sesudah pemberian glukosa 5 

gram  

Tabel 5.4 Distribusi frekuensi mencit putih berdasarkan kadar 
glukosa darah sesudah pemberian glukosa 5 gram di 
Laboratorium Kimia Klinik Insan Cendikia Medika 
Jombang 

 
Kadar Glukosa Darah Frekuensi Persen (%) 

Normal (82-90 mg/dl) 9 100 

Rendah (<82 mg/dl) 0 0 

Tinggi (>90 mg/dl) 0 0 

Total 9 100 

  Sumber: Data primer 2018  
       Berdasarkan Tabel 5.4 Diatas menunjukkan bahwa semua 

mencit putih memiliki kadar glukosa darah setelah pemberian 
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glukosa 5 gram yaitu normal (82-90 mg/dl) sebanyak 9 ekor 

(100%).  

3. Kadar glukosa darah mencit sesudah pemberian ekstrak daun 

pletekan (Reullia tuberosa L) 

Tabel 5.5 Distribusi frekuensi mencit putih berdasarkan kadar 
glukosa darah sesudah pemberian ekstrak daun pletekan 
(Reullia tuberosa L) di Laboratorium  Kimia Klinik STIKes 
Insan Cendekia Medika Jombang 

 
Kadar glukosa darah Frekuensi Persen (%) 

Menurun 9 100 

Tetap 0 0 

Meningkat 0 0 

Total 9 100 

Sumber: Data primer 2018  

       Berdasarkan Tabel 5.5 diatas menunjukkan bahwa semua 

mencit putih memiliki kadar glukosa darah yang sudah diberi 

ekstrak daun pletekan (Reullia tuberosa L) yaitu menurun sebanyak 

9 ekor (100%) 

4. Tabulasi silang pengaruh ekstrak daun pletekan (Reullia tuberosa 

L) terhadap kadar glukosa darah pada mencit putih 

Tabel 5.6 Tabulasi silang pengaruh ekstrak daun pletekan (Reullia 
tuberosa L) terhadap kadar glukosa darah pada mencit 
putih di Laboratorium Kimia Klinik STIKes Insan Cendekia 
Medika Jombang 

Kode 

sampel 

Hasil Tingkat 

penurunan 

(mg/dl) 

Sebelum Sesudah 

10% 20% 30% 10% 20% 30% 

M1 130   100   30 

M2 127   93   34 

M3 109   97   12 

M4  155   90  65 

M5  126   87  39 

M6  115   79  36 

M7   148   60 88 

M8   138   57 81 



 

64 
 

M9   150   73 77 

Rata-rata  133,1 81,7 51,3 

Sumber : Data primer 2018  
 
       Berdasarkan Tabel 5.6 diatas diketahui bahwa hasil 

pengukuran kadar glukosa sesudah dilakukan pemberian ekstrak 

daun pletekan (Reullia tuberosa L) diperoleh penurunan paling 

besar adalah pengukuran pada mencit putih kode M7 sebesar 88 

mg/dl, penurunan kadar glukosa paling kecil adalah pengukuran 

pada mencit putih kode M3 sebesar 12 mg/dl. 

5.1.3.2 Data hasil uji statistik  

       Berdasarkan hasil pengaruh ekstrak daun pletekan (Reullia 

tuberosa L) dilakukan uji statistika Paired t-test pada taraf kesalahan 

5%. Langkah pertama yang dilakukan pada uji statistik yaitu data 

harus berdistribusi normal, sehingga harus dilakukan uji normalitas 

data. Hasil selisih sebelum diberikan ekstrak daun pletekan (Reullia 

tuberosa L) dan sesudah diberi ekstrak daun pletekan (Reullia 

tuberosa L) uji normalitas data menggunakan Shapiro-Wilk 

menunjukkan bahwa pengaruh ekstrak daun pletekan (Reullia 

tuberosa L) menunjukkan hasil p=0,896. Uji Shapiro-Wilk data 

distribusi normal jika (p>0,05), sehingga data ini menunjukkan data 

distribusi normal. Hasil uji statistika Paired t-test p=0,000 (p<0,05), 

sehingga H1 diterima dan H0 tolak. Dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh pemberian ekstrak daun pletekan (Reullia 

tuberosa L) terdapat penurunan kadar glukosa darah pada mencit 

putih. Hal ini didukung oleh penelitian (Herniati 2014) bahwa hasil 



 

65 
 

ekstrak pletekan (Reullia tuberosa L) sangat berpengaruh terhadap 

penurunan kadar glukosa pada mencit putih. 

5.2 Pembahasan  

5.2.1 Kadar glukosa darah mencit putih sebelum pemberian glukosa 5 

gram 

       Kadar glukosa pada mencit putih didapatkan sebelum 

pemberian glukosa 5 gram dengan metode Observasi Laboratorium 

(Glukometri) adalah rendah (<83 mg/dl) sebanyak 5 ekor (56%). 

Menurut peneliti 5 ekor mencit putih memiliki glukosa rendah 

disebabkan karena hormon dan asupan makanan. 

       Hal tersebut sejalan menurut (Anwar, 2010) menyatakan 

penyebab glukosa rendah adalah asupan makanan yang tidak 

teratur sehingga menyebabkan gangguan dalam metabolisme dalam 

tubuh, sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya 

glukosa yaitu hormon kelenjar pankreas. 

5.2.2 Kadar glukosa darah mencit putih setelah pemberian glukosa 5 gram 

       Kadar glukosa pada mencit putih didapatkan setelah pemberian 

glukosa 5 gram dengan metode Observasi Laboratorium 

(Glukometri) adalah tinggi (>90 mg/dl) sebanyak 9 ekor (100%). 

Menurut peneliti tingginya kadar glukosa pada mencit putih 

dikarenakan pemberian kadar glukosa yang tinggi sehingga 

pankreas akan rusak dan menurunya produksi insulin. 

       peningkatan kadar glukosa darah dapat dijelaskan melalui teori 

yang menyatakan bahwa pemberian glukosa yang terlalu tinggi akan 
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menginduksi terjadinya pelepasan radikal bebas berupa oksigen 

reaktif yang target primernya adalah sel beta pankreas, glukosa yang 

tinggi akan berkaitan GLUT 2 yang memfasilitasi masuknya glukosa 

yang tinggi kedalam sitoplasma sel beta pankreas. Didalam sel beta 

glukosa yang tinggi menimbulkan depolarisasi berlebih pada 

mitokondria sebagai pemakaian ion Ca2+ yang diikuti dengan 

penggunaan energi dalam sel mekanisme ini mengakibatkan 

kerusakan baik dalam jumlah sel maupun masa sel pankreas 

sehingga terjadi penurunan pelepasan insulin (sholeh,2008).  

       Dilihat dari Tabel 5.1 menunjukkan bahwa semua mencit putih 

adalah jantan yang berjumlah 9 ekor (100%). Menurut peneliti 

mengapa memilih mencit putih jantan dikarenakan mencit putih 

jantan digunakan untuk hewan coba yang tidak berhubungan dengan 

gen sedangkan mencit putih betina digunakan untuk hewan coba 

yang berhubungan dengan gen. Menurut (tisnadjaja, 2011) 

menyatakan bahwa uji coba mencit putih yang paling baik digunakan 

adalah mencit putih jantan karena tidak berhubungan dengan gen. 

5.2.2 Kadar glukosa darah mencit putih sesudah pemberian ekstrak daun 

pletekan (Reullia    tuberosa L) 

        Kadar glukosa darah pada mencit putih selama 2 jam di 

Laboratorium Kimia Klinik STIKes Insan Cendekia Medika Jombang 

dapat dilihat berdasarkan Tabel 5.5 menunjukkan bahwa semua 

glukosa darah pada mencit putih berpengaruh terhadap ekstrak daun 
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pletekan (Reullia tuberosa L) sehingga kadar glukosa menurun 

sebanyak 9 ekor (100%). 

       Berdasarkan hasil penelitian ini ekstrak daun pletekan (Reullia 

tuberosa L) dapat menurunkan kadar glukosa darah mencit putih 

secara maksimal pada konsentrasi 30% selama 2 jam. Menurut 

peneliti adanya kandungan zat polifenol yang terkandung dalam 

ekstrak daun pletekan (Reullia tuberosa L) yang berfungsi sebagai 

merangsang produksi insulin pada pankreas, sehingga apabila 

diberikan kepada penderita glukosa darah yang tinggi maka sangat 

membantu pankreas memproduksi insulin sehingga dapat 

menurunkan kadar glukosa darah yang tinggi. Zat polifenol juga 

memiliki fungsi sebagai antioksidan.  

       Menurut (Rohmad 2014) daun pletekan mengandung zat kimia 

yaitu alkaloid, saponin, flavanoid, kuiton, kumarin, fanolik, 

triterpenoid, dan polifenol. Polifenol berperan mengaktifkan senyawa 

didalam pankreas dengan cara mengaktifkan sel beta seperti yang 

diketahui sel beta merupakan bagian dari pankreas yang berfungsi 

untuk menghasilkan insulin, selanjutnya insulin akan membuka pintu 

sel darah merah sehingga glukosa bisa masuk dan diubah menjadi 

energi. 

5.2.3 Pengaruh ekstrak daun pletekan (Reullia tuberosa L) terhadap kadar 

glukosa darah pada mencit putih 

       Berdasarkan Tabel 5.6 diketahui bahwa hasil pengukuran kadar 

glukosa sesudah pemberian ekstrak daun pletekan (Reullia tuberosa 



 

68 
 

L) diperoleh penurunan paling besar pada mencit putih pada kode 

M7 sebesar 88 mg/dl pada konsentrasi (30%). Hasil penelitian 

tersebut dianalisis menggunakan uji Paired t-test didapatkan hasil 2-

tailed sebesar 0,000 (<0,05) yang artinya ada pengaruh pemberian 

ekstrak daun pletekan (Reullia tuberosa L) terhadap kadar glukosa 

darah pada mencit putih.  

       Menurut peneliti penyakit diabetes mellitus merupakan penyakit 

kronis yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang tinggi akibat 

pengaturan homoestasis glukosa tidak berjalan sempurna. Ada 

beberapa faktor yang dapat menunjang terjadinya diabetes mellitus 

yaitu pola makan yang tidak sehat, pola hidup yang kurang bersih 

dan gen. Setelah pemberian ekstrak daun pletekan (Reullia tuberosa 

L) selama 2 jam dengan takaran yang bebeda untuk konsentrasi 

10% diberikan 1 ml ekstrak + 9 ml aquadest, konsentrasi 20% 

diberikan 2 ml ekstrak + 8 ml aquadest, konsentrasi 30% diberikan 3 

ml ekstrak + 7 ml aquadest kadar glukosa pada mencit putih 

menurun oleh karna itu, ekstrak daun pletekan (Reullia tuberosa L) 

mampu menurunkan kadar glukosa darah mencit putih. 

       Daun pletekan (Reullia tuberosa L) memiliki kandungan polifeno 

yang tinggi. Polifenol daun pletekan merupakan antioksidan kuat 

yang mampu melindungi oksidasi glukosa dan radikal bebas (Noni, 

2007). Polifenol yang terkandung dalam daun pletekan sebagai 

antioksidan membantu kerja enzim superoxide dismulate (SOD), 

yang dapat menyingkirkan radikal bebas, sehingga menyebabkan 
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penurunan kadar glukosa yang tinggi (Alamsyah, 2009). Beberapa 

penelitian terakhir menyebutkan bahwa polifenol mempunyai aktifitas 

biokimia yang paling kuat, kemampuan zat polifenol sebagai 

antioksidan telah banyak dibuktikan dengan dengan kekuatan 100 

kali lebih efektif daripada vitamin E (Syah, 2006).  
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan proses pengolahan data maka didapatkan 

kesimpulan pengaruh ekstrak daun pletekan (Reullia tuberosa L) terhadap 

kadar glukosa pada mencit putih akan diuraikan sebagai berikut :  

1. Nilai kadar glukosa darah mencit putih sebelum pemberian ekstrak 

pletekan (Reullia tuberosa L)didapatkan hasil seluruhnya kadar glukosa 

darah tinggi. 

2. Nilai kadar glukosa darah mencit putih sesudah pemberian ekstrak 

pletekan (Reullia tuberosa L)didapatkan hasil hampir seluruhnya 

mengalami penurunan.  

3. Terdapat sebagian besar pengaruh pemberian ekstrak daun pletekan 

(Reullia tuberosa L) terhadap kadar glukosa darah pada mencit putih.  

6.2 Saran  

1.    Bagi institusi pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bahwa zat aktif 

polifenol yang terdapat didalam daun pletekan (Reullia tuberosa L) 

yang dapat menurunkan kadar glukosa darah. 

2. Bagi mahasiswa 

Dapat melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat tentang 

terapi herbal menggunakan ekstrak daun pletekan (Reullia 

tuberosa L) untuk menurunkan kadar glukosa darah tinngi. 
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3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Sebagai dasar dalam penelitian selanjutnya untuk menggunakan 

dosis agar hasilnya lebih baik lagi.  
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Lampiran 2 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian 
 

N

o 
JADWAL 

BULAN 

MARET APRIL MEI JUNI JULI 

AGUSTUS SEPTEMBE

R 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pembuatan Judul                                                 

2 Konsultasi Judul                                                 

3 Konsultasi BAB 1                                                 

4 Konsultasi BAB 2                                                 

5 Konsultasi BAB 3                                                 

6 Konsultasi BAB 4                                                 

7 Acc Proposal                                                 

8 Ujian Proposal                                     

  

        

9 Revisi Proposal                                                 

10 Penelitian                                                 

11 Bimbingan KTI                                                 

12 Ujian KTI                                                 

Keterangan : 

- Kolom 1 – 4 pada bulan : minggu 1 – 4  

- Blok warna hitam  : waktu pelaksanaan kegia
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Lampiran 3 

LEMBAR OBSERVASIONAL (HASIL) 

 

 

Tanggal penelitian   : 1 Agustus 2018  

Tempat penelitian  : Laboratorium Kimia Klinik STIKes Insan Cendekia    

Medika   Jombang 

Sampel  : Mencit Putih 

 

Kode 

sampel 

Jenis 

kelamin 

Hasil  Tingkat 

penurunan 

(mg/dl)   

Sebelum  Sesudah  

10% 20% 30% 10% 20% 30% 

M1  Jantan  130    100    30  

M2  Jantan  127    93    34  

M3  Jantan  109    97    12  

M4  Jantan   155    90   65  

M5  Jantan   126    87   39  

M6  Jantan   115    79   36  

M7  Jantan    148    60  88  

M8  Jantan    138    57  81  

M9  Jantan    150    73  77  

 

Keterangan : 

 

a) Nomor responden  

 

Mencit putih no. 1   Kode M1 

 

Mencit putih no. 2   Kode M2 

 

Mencit putih no. 3   Kode M3 

 

Mencit putih no. n   Kode Mn 
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Lampiran 4 

 

 

 

Explore 
 

 

 

Paired Samples Statistics

133,11 9 15,878 5,293

81,78 9 15,643 5,214

Pre

Post

Pair

1

Mean N Std. Deviation

Std. Error

Mean

Paired Samples Correlations

9 -,449 ,225Pre & PostPair 1

N Correlation Sig.

Paired Samples Test

51,333 26,833 8,944 30,708 71,959 5,739 8 ,000Pre - PostPair 1

Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

Case Processing Summary

9 100,0% 0 ,0% 9 100,0%sELISIH

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

Descriptives

10786,33 657,42758

9270,3026

12302,36

10772,81

10950,00

3889899

1972,283

7866,00

13950,00

6084,00

3423,00

,143 ,717

-,684 1,400

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

sELISIH

Statistic Std. Error
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SLS 

 
 
sELISIH Stem-and-Leaf Plot 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     3,00        0 .  789 

     6,00        1 .  000133 

 

 Stem width:  10000,00 

 Each leaf:       1 case(s) 

 

 

Tests of Normality

,139 9 ,200* ,970 9 ,896sELISIH

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 

14000.0013000.0012000.0011000.0010000.009000.008000.007000.00
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Lampiran  5 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
 

Gambar Keterangan 

 
 

Alkohol 70% 

 
 

Kapas kering 

 

Strip test 
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Auto clik 

 
 

Alat glukometer 

 
 

Proses penimbangan serbuk daun 
pletekan (Reullia tuberosa L) 
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Proses penguapan hasil perendaman 
dengan alkohol 96% 

 
 

Ekstrak daun pletekan (Reullia 
tuberosa L) 

 

Larutan gula 
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Mencit putih 

 
 

Proses pemberian larutan gula 
kepada mencit putih 

 
 

Proses pemberian ekstrak daun 
pletekan (Reullia tuberosa L) 
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Proses pengambilan darah pada 
mencit putih 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


