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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Radikal Bebas dan Stres Oksidatif 

2.1.1. Definisi Radikal Bebas 

Radikal bebas merupakan senyawa yang mengandung satu 

atau lebih elektron tidak berpasangan dalam orbitalnya (Werdhasari, 

2014). Elektron yang tidak berpasangan membuat atom, ion, atau 

molekul ini tidak stabil dan sangat reaktif. Konfigurasi yang tidak 

stabil ini menghasilkan energi yang dilepas melalui reaksi dengan 

molekul di sekitarnya, seperti protein, lipid, karbohidrat, dan asam 

nukleat. Radikal bebas yang mayoritas menyebabkan kerusakan 

sistem biologi adalah oxygen-free radical atau yang lebih dikenal 

sebagai Reactive Oxygen Species (ROS). Ada beberapa jenis ROS, 

termasuk radikal anion superoksida (O2
-), singlet oksigen (O2), 

hidrogen peroksida (H2O2), dan radikal hidroksil yang sangat reaktif 

(OH). ROS dibentuk oleh sel-sel organisme aerobik dan dapat 

menginiasi reaksi autokatalitik, dan molekul yang bereaksi dengan 

ROS akan diubah menjadi radikal bebas, sehingga memperluas rantai 

kerusakan (Zalukhu, Phyma, dan Pinzon, 2016) (Banjarnahor dan 

Artanti, 2014). 

2.1.2. Sumber Radikal Bebas 

Radikal bebas berasal 2 sumber yaitu dari sumber endogen dan 

eksogen. 
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1. Secara endogen  

Radikal bebas pada organisme aerobik berasal dari 1-5% 

terjadi kebocoran elektron, elektron ini bereaksi dengan oksigen 

membentuk radikal superoksida, reduksi O2 menjadi superoksida 

pada fagositosis, pada peristiwa iskemi, reaksi Fenton dan Haber 

- Weiss dan metabolisme eikosanoid. Secara endogen sumber 

radikal bebas yang berasal dari proses metabolik yang normal 

dalam tubuh manusia. Proses metabolik tubuh manusia dapat 

menghasilkan lebih 90% oksigen yaitu melalui proses 

diantaranya adalah:  

a. Proses oksidasi makanan dalam menghasilkan energi di 

mitokondria yang disebut dengan electron transport chain 

akan memproduksi radikal bebas superoxide anion (O2
-). 

b. Sel darah putih seperti neutrofil secara khusus memproduksi 

radikal bebas yang digunakan dalam pertahanan untuk 

menghancurkan patogen. 

c. Sejumlah obat yang memiliki efek oksidasi pada sel dan 

menyebabkan produksi radikal bebas. 

d. Proses oksidasi xanthin (senyawa yang ditemukan di sebagian 

besar  jaringan tubuh dan cairan bertindak sebagai enzim yang 

terlibat dalam mengkatalis perubahan hypoxanthine kepada 

xanthine dan seterusnya kepada uric acid yang menghasilkan 

hydrogen peroxide). 

e. Reaksi yang melibatkan besi dan logam lain. 
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f. Olahraga dengan latihan yang lebih lama dan lebih intensif 

maka akan mengonsumsi oksigen lebih banyak. Di lain pihak 

oksigen adalah penting untuk memproduksi energi, akan tetapi 

terdapat juga oksigen yang akhirnya akan membentuk radikal 

bebas. (Sayuti dan Yenrina, 2015) 

2. Secara eksogen  

Radikal bebas berasal dari pencemaran lingkungan, asap 

kendaraan, bahan tambahan makanan dan rokok. Secara eksogen, 

sumber radikal bebas berasal dari bermacam-macam sumber 

diantaranya adalah polutan, berbagai macam makanan dan 

minuman, radiasi, ozon dan pestisida. Bagi perokok menghisap 

radikal bebas dari asap rokok sehingga mempunyai risiko yang 

tinggi mengidap berbagai macam penyakit. Begitu pula dengan 

mereka yang bekerja dalam lingkungan bahan kimia yang bersifat 

volatile seperti bensin, cairan pembersih atau lingkungan yaitu 

udara yang terkontaminasi oleh asap kendaraan bermotor (sopir 

angkot, bus, truk dan polisi lalu lintas). Tempat diproduksi radikal 

bebas adalah di dalam sel oleh mitokondria, membran plasma, 

lisosom, peroksisom, endoplasmic reticulum dan inti sel. (Sayuti 

dan Yenrina, 2015) 

2.1.3. Definisi Stres Oksidatif 

Kerusakan oksidatif yang dihasilkan oleh radikal bebas 

disebut sebagai stres oksidatif (Banjarnahor dan Artanti, 2014). Stres 

oksidatif ditandai sebagai ketidakseimbangan antara jumlah radikal 
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bebas yang ada dengan jumlah antioksidan di dalam tubuh. 

Peningkatan statusnya telah dikaitkan dengan banyak penyakit kronis 

seperti kanker, diabetes, penyakit neurodegeneratif dan 

kardiovaskular (White et al., 2014). 

ROS berlebihan dapat menginduksi kerusakan komponen 

seluler secara ireversibel dan menyebabkan kematian sel melalui jalur 

apoptosis intrinsik melalui mitokondria, sehingga memicu kerusakan 

DNA mitokondria, disfungsi, dan peningkatan apoptosis sel. 

Akumulasi mutasi DNA mitokondria, gangguan fosforilasi oksidatif, 

dan ketidakseimbangan ekspresi enzim antioksidan berakhir pada 

produksi ROS yang berlebihan. Defek rantai respirasi mitokondria 

dapat menyebabkan produksi ROS yang berlebihan, yang dapat 

meningkatkan kerusakan oksidatif bukan saja di mitokondria tetapi 

juga pada kompartemen seluler lainnya. (Schöttker, Brenner, dan 

Jansen, 2015) (Wang et al., 2013) 

Penurunan stres oksidatif dapat dicapai melalui 3 tahap, yaitu 

dengan menurunkan pajanan ke polutan lingkungan yang 

mengandung oksidan, meningkatkan jumlah antioksidan endogen dan 

eksogen, dan menurunkan stres oksidatif dengan menstabilkan 

produksi dan efisiensi energi mitokondria. Stres oksidatif endogen 

dapat dipengaruhi dengan dua cara, yaitu dengan mencegah formasi 

ROS atau menghilangkan efek ROS dengan antioksidan. (Zalukhu, 

Phyma, dan Pinzon, 2016) 
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2.2. Peroksidasi Lipid 

2.2.1. Definisi Peroksidasi Lipid 

Peroksidasi lipid dapat digambarkan secara umum sebagai 

proses di mana oksidan seperti radikal bebas atau spesies nonradikal 

menyerang lipid yang mengandung ikatan rangkap karbon-karbon, 

terutama asam lemak tak jenuh ganda (PUFA). Peroksidasi lipid atau 

reaksi oksigen dengan lipid tak jenuh menghasilkan berbagai macam 

produk oksidasi. Produk utama dari peroksidasi lipid adalah lipid 

hydroperoxides (LOOH) (Ayala et al., 2014). Secara keseluruhan 

peroksidasi lipid pada sel akan mengakibatkan:  

1. Pelepasan enzim – enzim intraseluler keluar sel 

2. Penurunan sintesis ATP 

3. Permeabilitas membrane pasif akan meningkat, sehingga terjadi 

penumpukan Na+ dan Ca2+ intraseluler dan keluarnya K+ ke 

ekstraseluler serta edema sel. 

4. Perubahan pada DNA yaitu hidroksilasi basa timin dan sitosin, 

pembukaan inti purin dan pirimidin serta terputusnya rantai 

fosfodiester DNA. Kerusakan yang berat jika rantai DNA 

terputus diberbagai tempat tidak dapat diperbaiki dan 

menyebabkan terganggunya replikasi sel, selain itu perbaikan 

DNA sering menimbulkan mutasi dan jika mengenai gen – gen 

proto-onkogen, maka akan menimbulkan kanker. 

5. Inhibisi PGI2, sintetase sehingga produksi prostasiklin yang 

berfungsi sebagai vasoldilator akan menurun 
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6. Stimulasi fosfolipase A2 yang akan menimbulkan peningkatan 

tromboksan A2 dan hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya 

spasme koroner (Yuslianti, 2018) 

2.2.2. MDA sebagai Hasil Peroksidasi Lipid 

Di antara banyak aldehid yang dapat dibentuk sebagai produk 

sekunder selama peroksidasi lipid, malondialdehyde (MDA), 

propanal, hexanal, dan 4-hydroxynonenal (4-HNE) telah dipelajari 

secara ekstensif oleh Esterbauer dan rekan-rekannya di tahun 80-an. 

MDA tampaknya merupakan produk peroksidasi lipagen paling 

mutagenik, sedangkan 4-HNE adalah yang paling beracun.  MDA 

adalah produk akhir yang dihasilkan oleh dekomposisi asam 

arakidonat dan PUFA yang lebih besar, melalui proses enzimatik atau 

nonenzimatik. Produksi MDA oleh proses enzimatik telah diketahui 

tetapi fungsi biologisnya dan kemungkinan peran ganda bergantung 

dosisnya belum diteliti meskipun MDA lebih stabil secara kimiawi 

dan lebih permeabel daripada ROS dan kurang toksik dibandingkan 

4-HNE dan methylglyoxal (MG) (Ayala, Muñoz, dan Argüelles, 

2014). 

Sejauh ini, hanya beberapa makalah yang melaporkan bahwa 

MDA dapat bertindak sebagai pembawa pesan dan mengatur ekspresi 

gen (Ayala, Muñoz, dan Argüelles, 2014). Keunggulan pengukuran 

MDA dibandingkan produk peroksidasi lipid yang lain adalah metode 

yang lebih murah dengan bahan yang lebih mudah didapat. 

Kelemahan MDA yaitu tidak adanya nilai normal, dan MDA tidak 
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spesifik untuk penyakit tertentu, sebab MDA dapat menginduksi 

beberapa penyakit sistemik dan kronis misalnya diabetes melitus, 

penyakit kardiovaskular (Ayuningati, Murtiastutik, dan Hoetomo, 

2018). 

2.3. Timbal 

2.3.1. Karakteristik dan Sifat Timbal 

 
                                                       (Kropschot dan Doebrich, 2011) 

Gambar  2.1  

Logam Timbal (Pb)  

Timbal (Pb) merupakan salah satu jenis logam berat yang 

sering juga disebut dengan istilah timah hitam. Timbal (Pb) termasuk 

dalam kelompok logam berat golongan IVA dalam Sistem Periodik 

Unsur kimia, mempunyai nomor atom 82 dengan berat atom 207,2, 

berbentuk padat pada suhu kamar, bertitik lebur 327,4 0C dan 

memiliki berat jenis sebesar 11,4/l. Timbal  jarang ditemukan di alam 

dalam keadaan bebas melainkan dalam bentuk senyawa dengan 

molekul lain,misalnya dalam bentuk PbBr2 dan PbCl2. (Gusnita, 2012) 

Logam Pb banyak digunakan sebagai bahan pengemas, 

saluran air, alat-alat rumah tangga dan hiasan. Dalam bentuk oksida 

timbal digunakan sebagai pigmen / zat warna dalam industri kosmetik 
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dan glace serta indusri keramik yang sebagian diantaranya digunakan 

dalam peralatan rumah tangga. Dalam bentuk aerosol anorganik dapat 

masuk ke dalam tubuh melalui udara yang dihirup atau makanan 

seperti sayuran dan buah-buahan. Logam Pb tersebut dalam jangka 

waktu panjang dapat terakumulasi dalam tubuh karena proses 

eliminasinya yang lambat. Setiap liter bensin dalam angka oktan 87 

dan 98 mengandung 0,70g senyawa Pb Tetraetil dan 0,84g Tetrametil 

Pb. Setiap satu liter bensin yang dibakar jika dikonversi akan 

mengemisikan 0,56g Pb yang dibuang ke udara. (Cahyono, 2017) 

(Gusnita, 2012) 

2.3.2. Timbal sebagai Radikal Bebas 

Timbal adalah bahan yang dapat meracuni lingkungan dan 

mempunyai dampak pada seluruh sistem di dalam tubuh. Timbal 

sebagai radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan melalui dua 

mekanisme, yaitu 1) pembentukan ROS, antara lain hiperoksida, 

oksigen anglet dan hidrogen peroksida; dan 2) penurunan simpanan 

anti oksidan tubuh. Pada setiap sistem biologis dimana terjadi 

produksi radikal bebas berlebih, simpanan anti oksidan akan menurun. 

(Gayatri, Sudjarwo, dan I’tishom, 2017) 

Dari semua organ, sistem saraf adalah target yang paling 

terpengaruh dalam keracunan timbal, baik pada anak-anak maupun 

orang dewasa. Pada 2012, Pusat Pengendalian dan Pencegahan 

Penyakit Amerika Serikat telah menetapkan standar timbal darah 

tingkat tinggi untuk orang dewasa menjadi 10 μg / dL dan untuk anak-
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anak 5 μg / dL dari seluruh darah. Paparan jangka panjang orang 

dewasa dapat mengakibatkan penurunan kinerja dalam beberapa tes 

kinerja kognitif yang mengukur fungsi sistem saraf. Bayi dan anak-

anak sangat sensitif terhadap tingkat timbal yang rendah, yang dapat 

berkontribusi pada masalah perilaku, defisit belajar dan menurunkan 

IQ. Paparan timbal untuk jangka waktu lama telah dilaporkan 

menyebabkan anemia, bersama dengan peningkatan tekanan darah, 

terutama pada orang tua dan paruh baya. Kerusakan parah pada otak 

dan ginjal ditemukan terkait dengan paparan timbal tingkat berat yang 

mengakibatkan kematian. Pada wanita hamil, paparan timbal yang 

tinggi dapat menyebabkan keguguran. Paparan timbal kronis 

ditemukan untuk mengurangi kesuburan pada laki-laki. Gangguan 

darah dan kerusakan pada sistem saraf memiliki kejadian yang tinggi 

dalam keracunan timbal. (Wani, Ara, dan Usmani, 2015) 

2.4. Antioksidan 

Antioksidan adalah senyawa pemberi elektron ( elektron donor ) yang 

dapat menangkal atau meredam dampak negatif oksidan. Antioksidan 

dibutuhkan tubuh sebagai pelindung terhadap serangan radikal bebas (Sayuti 

dan Yenrina, 2015). Antioksidan bersifat sangat mudah dioksidasi, sehingga 

radikal bebas akan mengoksidasi antioksidan dan melindungi molekul lain 

dalam sel dari kerusakan akibat oksidasi oleh radikal bebas atau oksigen 

reaktif (Werdhasari, 2014). 

Berdasarkan sumbernya, antioksidan dibagi menjadi antioksidan 

endogen, yaitu enzim-enzim yang bersifat antioksidan, seperti:  Superoksida 
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Dismutase (SOD), katalase (Cat), dan glutathione peroksidase (Gpx); serta 

antioksidan eksogen, yaitu yang didapat dari luar tubuh/makanan. Berbagai 

bahan alam asli Indonesia banyak mengandung antioksidan dengan berbagai 

bahan aktifnya, antara lain vitamin C, E, pro vitamin A, organosulfur, α-

tocopherol, flavonoid, thymoquinone, statin, niasin, phycocyanin, dan lain-

lain. Manusia memiliki sistem antioksidan kompleks baik enzimatik maupun 

non-enzimatik yang bekerja sinergis untuk melindungi sel dan sistem organ 

dari kerusakan akibat radikal bebas. Antioksidan endogen berperan penting 

menjaga fungsi seluler yang optimal dan kesehatan sistemik secara umum. 

Pada kondisi tertentu yang dipicu oleh stres oksidatif, antioksidan endogen 

menjadi insufisiensi dan memerlukan antioksidan eksogen untuk 

mempertahankan fungsi seluler yang optimal. Berbagai tanaman maupun 

obat sintetis dapat berperan sebagai antioksidan, antara lain bawang-

bawangan, spirulina dan N-asetil sistein (NAC) (Werdhasari, 2014) (Zalukhu, 

Phyma, dan Pinzon, 2016). 

Beberapa mekanisme kerja antioksidan nutrisional antara lain: 

1. Menetralisir radikal bebas  

2. Mengurangi konsentrasi peroksida dan memperbaiki oksidasi membran 

3. Mendorong besi untuk menurunkan produksi ROS  

4. Menetralisir ROS melalui metabolisme lipid, asam lemak bebas rantai 

pendek, dan kolesterol ester. (Zalukhu, Phyma, dan Pinzon, 2016) 
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2.5. Meniran (Phyllanthus niruri L.) 

2.5.1. Taksonomi 

Kingdom: Plantae, subkingdom: Viridiplantae, infrakingdom: 

Streptophyta, superdivisi: Embryophyta, divisi: Tracheophyta, 

subdivisi : Spermatophytina, kelas: Magnoliopsida, superordo: 

Rosanae, ordo: Malpighiales, famili: Phyllanthaceae, genus: 

Phyllanthus L, spesies: Phyllanthus niruri L. ( Integrated Taxonomic 

Information System, 2018) 

2.5.2. Morfologi 

       
          (Zhu, 2016) 

Gambar 2.2  

Meniran (Phyllanthus niruri L.) 

Meniran adalah tanaman semak semusim dengan tinggi sekitar 

30 sampai 60 cm. Tanaman ini banyak ditemukan di daerah tropis dan 

subtropis. Tumbuh dengan baik pada daerah yang lembab di dataran 

rendah hingga daerah dengan dengan ketinggian 1.000 mdpl. 

Memiliki morfologi tumbuh tegak bercabang, daun tunggal dengan 

letak berseling. Setiap cabang atau ranting terdiri dari 8-25 helai daun. 

Helaian daun berwarna hijau berbentuk bundar telur sampai bundar 
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memanjang dengan ujung tumpul dan pangkal membulat, panjang 9 

mm dan lebar 4 mm. Batang berwarna hijau muda atau hijau tua. Buah 

bertekstur bulat pipih dan licin, keras, berbentuk ginjal, dan berwana 

cokelat dengan diameter 2-2,5 cm. Kepala sari meniran hijau yang 

sudah matang akan pecah secara membujur. (Handayani dan 

Nurfadillah, 2014) ( Pusat Studi Biofarmaka LPPM IPB & Gagas 

Ulung, 2014) 

2.5.3. Kandungan Nutrisi 

 Phyllanthus niruri terkenal dalam pengobatan tradisional dan 

telah terbukti menunjukkan aktivitas penurun lipid, antidiabetik, efek 

antihiperglikemik dan analgesik. Baru-baru ini telah menarik 

perhatian para peneliti karena sifat hepatoprotektif dan kemanjuran 

klinisnya dalam virus hepatitis B. Ekstrak Phyllanthus niruri memiliki 

peran bioaktivitas yang sangat baik melalui peningkatan kadar 

antibakteri, antioksidan dan persentase proliferasi sel mononuklear 

darah perifer, yang dapat mengarah pada pengembangan obat untuk 

penggunaan klinis. (Amin et al., 2012) 

Tabel 2.1 Komposisi Kimia Phyllanthus niruri L. 
Komposisi Kimia Jumlah (mg/L) 

Mineral makro 

Natrium (Na) 14,39 

Kalsium (Ca) 157,42 

Kalium (K) 11,34 

Magnesium (Mg) 59,627 

Fosfor (P) 2,34 

Mineral mikro 

Mangan (Mn) 7,93 

Besi (Fe) 34,55 

Kadmium (Cd) tidak terdeteksi 

Cuprum (Cuprum) tidak terdeteksi 

Seng (Zn) 3,35 
                         (Samali et al.,  2012) 
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    Tabel 2.2 Hasil Skrining Fitokimia Phyllanthus niruri L. 
Parameter Identifikasi Simplisia 

Karbohidrat + 

Balsam + 

Tanin + 

Saponin + 

Flavonoid + 

Fenol + 

Phlobatannin + 

Sterol + 

Glikosida + 

Resin + 

Vitamin C + 
     (Samali et al., 2012) (Siahaan, Pangkahila, dan Aman, 2017) 

2.5.4. Kandungan Antioksidan 

         Tabel 2.3 Kandungan Antioksidan Phyllanthus niruri L. 
No Kandungan Jumlah (mg/100g) 

1 Flavonoid 677,27 

2 Tanin 14045,48 

3 Fenol 1972,21 

4 Vitamin C 9506,69 

5 Saponin ada 
                                        (Siahaan, Pangkahila, dan Aman, 2017) 

1. Flavonoid 

Flavonoid senyawa fenol yaitu suatu gugus ─OH yang 

terikat pada karbon cincin aromatik. Produk radikal bebas 

senyawa ini terstabilkan secara resonansi dan tidak reaktif bila 

dibandingkan dengan kebanyakan radikal bebas lain sehingga 

dapat berfungsi sebagai antioksidan. Flavonoid yang terkandung 

dalam meniran adalah quercetin, quercitrin, isoquercitin, 

astragalin, rutine, dan physetinglucoside (Kusuma, 2015). Jumlah 

total flavonoid ini adalah 677,27 mg/100g (Siahaan, Pangkahila, 

dan Aman, 2017).  

Mekanisme kerja dari flavonoid sebagai antioksidan bisa 

secara langsung maupun secara tidak langsung. Flavonoid 



18 
 

 
 

sebagai antioksidan secara langsung adalah dengan mendonorkan 

ion hidrogen sehingga dapat menetralisir efek toksik dari radikal 

bebas. Flavonoid sebagai antioksidan secara tidak langsung yaitu 

dengan meningkatkan ekspresi gen antioksidan endogen melalui 

beberapa mekanisme. Salah satu mekanisme peningkatan 

ekspresi gen antioksidan adalah melalui aktivasi nuclear factor 

erythroid 2 relates factor 2 (Nrf2) sehingga terjadi peningkatan 

gen yang berperan dalam sintesis enzim antioksidan endogen 

seperti misalnya gen SOD (superoxide dismutase). (Kusuma, 

2015) 

2. Tanin 

Tanin adalah salah satu golongan senyawa polifenol yang 

juga banyak dijumpai pada tanaman. Tanin dapat didefinisikan 

sebagai senyawa polifenol dengan berat molekul yang sangat 

besar yaitu lebih dari 1000 g/mol serta dapat membentuk senyawa 

kompleks dengan protein. Struktur senyawa tannin terdiri dari 

cincin benzena (C6) yang berikatan dengan gugus hidroksil (-

OH). Tanin memiliki peranan biologis yang besar karena 

fungsinya sebagai pengendap protein dan penghelat logam. Oleh 

karena itu tannin diprediksi dapat berperan sebagai antioksidan 

biologis (Noer et al., 2018). Kandungan tanin ekstrak meniran 

adalah sebanyak 14045,48 mg/100g (Siahaan, Pangkahila, dan 

Aman, 2017). 
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3. Fenol 

Kandungan fenol ekstrak meniran adalah sebanyak 

1972,21 mg/100g (Siahaan, Pangkahila, dan Aman, 2017). 

Senyawa fenol dikenal sebagai antioksidan alami karena 

memiliki properti penangkap radikal yang menghasilkan aktivitas 

antioksidan berperan sebagai agen pereduksi, antioksidan 

pendonor atom hidrogen, dan sebagai singlet oxygen quencher 

(Yuslianti, 2018). 

4. Vitamin C 

Vitamin C atau asam askorbat 2, adalah pembersih radikal bebas 

yang larut dalam air. Selain itu, ia meregenerasi vitamin E dalam 

membran sel dalam kombinasi dengan GSH atau senyawa yang 

mampu menyumbangkan ekuivalen penurunan. Vitamin C 

berubah menjadi radikal askorbat dengan menyumbangkan 

elektron ke radikal lipid untuk mengakhiri reaksi berantai 

peroksidasi lipid. Pasangan radikal askorbat bereaksi dengan 

cepat untuk menghasilkan satu molekul askorbat dan satu 

molekul dehidroaskorbat. Dehydroascorbate tidak memiliki 

kapasitas antioksidan. Oleh karena itu, dehidroaskorbat diubah 

kembali menjadi askorbat dengan penambahan dua elektron. 

Tahap terakhir dari penambahan dua elektron ke 

dehydroascorbate dilakukan oleh oxidoreductase (Nimse dan Pal, 

2015). Kandungan vitamin C ekstrak meniran adalah sebanyak 

9506,69 mg/100g (Siahaan, Pangkahila, dan Aman, 2017).  
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5. Saponin 

Saponin dapat mempunyai sifat sebagai antioksidan, 

antivirus dan anti karsinogenik (Zahro dan Rudiana, 2013). 

Saponin termasuk senyawa fitokimia yang dapat menghambat 

peningkatan kadar glukosa darah dengan cara menghambat 

penyerapan glukosa di usus halus dan menghambat pengosongan 

lambung. Dengan melambatnya pengosongan lambung, maka 

absorpsi makanan akan semakin lama dan kadar glukosa darah 

akan mengalami perbaikan (Minarno, 2016). 

 


