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ABSTRAKSI 

 

 

Diabetes mellitus merupakan salah satu sindroma khas yang ditandai dengan hiperglikemia 

kronik serta gangguan metabolisme karbohidrat,lemak,dan protein yang dihubungkan dengan 

kekurangan insulin. Banyak penderita diabetes mellitus yang mengatasi penyakitnya dengan 

mengkonsumsi obat-obatan hipoglikemik baik yang berupa suntikan maupun tablet yang dapat 

diminum. Pemakaian obat-obatan hipoglikemik ini memang diketahui dapat menurunkan kadar 

glukosa darah, namun pemakaian obat ini juga memiliki banyak efek samping. Disisi lain harga 

obat-obatan hiperglikemik dan terapi medis bagi penderita diabetes mellitus yang sekarang ada 

juga masih relatif mahal. Cara pengobatan alternatif dengan memakai bahan obat dari alam yang 

disebut terapi herbal. Terapi herbal yang dimaksud adalah suatu proses penyembuhan diabetes 

mellitus dengan menggunakan berbagai tanaman yang berkasiat obat.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh berbagai dosis filtrat buah merah 

(Pandanus conoideus Lam) terhadap kadar gula darah pada tikus (Rattus norvegicus) dan untuk 

mengetahui berapa dosis filtrat buah merah (Pandanus conoideus Lam) yang dapat menurunkan 

kadar gula darah pada tikus (Rattus norvegicus). 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen sungguhan. Desain penelitian yang digunakan The post 

test-only control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah tikus putih jantan, jumlah 

sampel yang digunakan adalah 20 ekor yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 kali ulangan. Teknik 

pengambilan sampel adalah simple random sampling (sederhana). Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah dosis filtrat buah merah (Pandanus conoideus Lam), variabel tergantungnya 

yaitu kadar gula darah pada tikus (Rattus norvegicus), dan variabel kontrolnya yaitu jenis 

kelamin tikus, umur tikus, makanan tikus, minuman, dosis Alloxan, kandang dan perawatan. 

Analisis kadar gula darah yang digunakan adalah dengan metode GOD PAP. Teknik analisis 

kadar gula darah yang digunakan adalah analisis varian satu faktor yang dilanjutkan dengan uji 

Duncan’s. 

Berdasarkan hasil uji anava satu faktor yang sangat nyata diperoleh F hitung > F tabel pada 

signifikan 0,01 menunjukkan adanya pengaruh berbagai dosis filtrat terhadap kadar gula darah 

pada tikus (Rattus norvegicus). Dari hasil uji Duncan’s dengan taraf signifikan 1%, menunjukkan 

bahwa dosis filtrat buah merah yang dapat menurunkan kadar gula darah adalah dosis filtrat buah 

merah (Pandanus conoideus Lam) 0,87 ml/grBB. 

 


