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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai formula dosis filtrat daun ubi jalar 

(Ipomoea batatas) dan daun salam (Syzygium polyanthum) terhadap kadar glukosa darah tikus 

(Rattus novergicus ). Pada penelitian ini digunakan formula dosis filtrat daun ubi jalar (Ipomoea 

batatas) dan daun salam (Syzygium polyanthum) yang mampu menurunkan kadar glukosa darah 

pada tikus (Rattus novergicus ). 

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimental sungguhan (True Eksperimen Research) 

yaitu untuk menyelidiki kemungkinan saling berhubungan sebab-akibat dengan cara 

menggunakan satu atau lebih kondisi perlakuan. Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah 

kadar glukosa darah tikus. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Sampel yang digunakan adalah tikus (Rattus novergicus) jantan sebanyak 20 

ekor yang terbagi dalam 5 kelompok perlakuan dan 4 kali ulangan. Teknik pengambilan sampel 

dengan menggunakan teknik Simple Random Sampling. Dosis filtrat yang digunakan adalah dari 

dosis 1(0,10 mg/200g BB/hari daun ubi jalar + 0,08 mg/200g BB/hari daun salam), dosis 2 (0,15 

mg/200g BB/hari daun ubi jalar + 0,10 mg/200g BB/hari daun salam), dosis 3 (0,20 mg/200g 

BB/hari daun ubi jalar + 0,12 mg/200g BB/hari daun salam), dosis 4 (0,25 mg/200g BB/hari 

daun ubi jalar + 0,13 mg/200g BB/hari daun salam) dan dosis 5 (0,30 mg/200g BB/hari daun ubi 

jalar + 0,15 mg/200g BB/hari daun salam). Sedangkan pemberian alloxan pada tikus (Rattus 

novergicus) disesuaikan dengan berat dari tikus tersebut. Analisa glukosa darah menggunakan 

metode enzimatis dengan alat glukosa darah test meter digital. Untuk analisis data menggunakan 

Analisis Varians satu faktor yang dilanjutkan dengan Uji Duncan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian berbagai formula dosis filtrat 

daun ubi jalar (Ipomoea batatas) dan daun salam (Syzygium polyanthum) terhadap kadar gula 

darah pada tikus (Rattus novergicus). Pada penurunan kadar glukosa darah tikus (Rattus 

novergicus) hipoglikemik, dosis filtrat yang efektif dari formula daun ubi jalar (Ipomoea batatas) 

dan daun salam (Syzygium polyanthum) adalah dosis 3(0,20 mg/200g BB/hari daun ubi jalar + 

0,12 mg/200g BB/hari daun salam), ini terbukti dengan analisis statistik yang menunjukkan 

kadar glukosa darah 137,5 mg/dl. 

 


