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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Hiperglikemia adalah kondisi kadar gula darah melebihi 200 mg/dL saat kondisi 

sewaktu dan di atas 126 mg/dL pada kondisi puasa (Arif dkk, 2013).  

Hiperglikemia  disebabkan karena tubuh tidak mampu untuk mencukupi 

kebutuhan atau merespon insulin, hormon yang diproduksi oleh sel beta pankreas. 

Kondisi hiperglikemia dijadikan diagnosis diabetes melitus. Menurut Floyd et al 

(1966) dengan mengkonsumsi makanan berprotein dapat meningkatkan jumlah 

plasma insulin secara signifikan. Selain itu dengan pemberian campuran asam 

amino yang terdiri dari Lisin, Leusin, Arginin, Fenilalanin, Valin, Metionin, 

Histidin, Isoleusin, Triptofan, dan Treonin melalui intravena dapat menginduksi 

pelepasan insulin (Floyd et al, 1966).  

 

Salah satu sumber protein yang tinggi adalah spirulina platensis, selain itu 

spirulina platensis memiliki 17 jenis asam amino. Dalam penelitian Pankaj & 

Varma (2013) dengan pemberian 15 mg/kg berat badan selama 21 hari dapat 

menurunkan kadar gula darah mencit yang telah diinduksi dengan aloksan. Selain 

itu dalam penelitian Anwer et al (2012) dengan pemberian ekstrak protein 

spirulina sebanyak 50 mg/kg berat badan tikus dan 50 µg/kg berat badan tikus 

untuk protein mirip insulin yang dilarutkan dalam 100 µL larutan garam dapat 

menurunkan kadar gula pada tikus yang telah diinduksi dengan streptozotocin.  

 

Untuk memfoukskan penelitian pada protein Spirulina platensis, maka dilakukan 

proses isolasi protein. Dalam mengaplikasikan manfaat isolat protein Spirulina 

platensis bagi penderita hiperglikemia, perlu dikembangkan sebuah produk yang 

dapat menjaga isolat protein dari kerusakan, contohnya sorbet. Sorbet adalah 

frozen dessert yang termasuk dalam non-dairy ice cream. Sorbet buah pisang 

dipilih karena buah pisang memiliki indeks glikemik yang rendah dan memiliki 

asam amino, natrium dan kalium yang memberi efek penurunan kadar gula darah. 

Untuk mengetahui perubahan kadar gula darah maka dilakukan pengujian secara 

in vivo pada hewan uji yang telah diinduksi hiperglikemia. 
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1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Hiperglikemia 

Hiperglikemia merupakan kondisi kadar gula darah yang tinggi diatas 200 mg/dL 

pada kondisi sewaktu dan di atas 126 mg/dL pada kondisi puasa (Arif et al, 2013). 

Kondisi ini dapat terjadi karena menurunnya fungsi hormon insulin pada jaringan 

perifer yang dapat menyebabkan gangguan proses metabolisme glukosa dalam 

tubuh. Gangguan metabolisme yang terjadi adalah meningkatnya glukoneogenesis 

dan glikogenolisis di hati ke sistem sirkulasi dan melambatnya pemasukan 

glukosa ke dalam sel (Willard et al., 1994). Kadar glukosa darah yang berlebih 

akan diserap dengan cara meningkatkan pengambilan glukosa darah untuk 

digunakan atau disimpan dalam sel. Proses masuknya glukosa dalam sel 

dilakukan oleh glucose transporter secara difusi dengan bantuan insulin. Untuk 

glukosa yang berada di usus dan ginjal terjadi transpor aktif Na
+ 

untuk masuk ke 

dalam sel. Di dalam sel glukosa akan diubah menjadi glukosa-6-fosfat dengan 

bantuan enzim sehingga terjadi fosforilasi (Ilahi, 2015). 

 

Insulin merupakan hormon polipeptida yang dihasilkan oleh sel-β pankreas di 

pulau Langerhans yang berfungsi mengatur glukosa. Insulin terdiri dari 21 asam 

amino pada rantai A dan 30 asam amino pada rantai B yang saling terhubung oleh 

ikatan disulfida antara sistein A7 dengan sistein B7 dan sistein A20 dengan sistein 

B19. Keberadaan insulin dapat merangsang pengambilan glukosa oleh otot dan 

jaringan lemak (Khursheed et al, 2012). Selain mengatur kadar gula darah insulin 

juga dapat mengatur lipid, protein, dan asam nukleat (Ilahi, 2015). Keberadaan 

insulin akan menghambat glikogenolisis di hati, glukoneogenesis di hati dan 

ginjal, lipolisis dan proteolisis di jaringan, dan ketogenesis di hati yang jika terjadi 

kekurangan insulin akan menyebabkan ketosis (Wisman et al, 2007). 

 

1.2.2. Spirulina Platensis 

Spirulina platensis adalah blue-green algae (cyanobacteria) berbentuk spiral yang 

memiliki klorofil dan fikosianin. Spirulina platensis dapat tumbuh pada air tawar, 

air payau, dan air asin dengan pH basa antara 10-12. Spirulina dikenal sebagai 
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superfood karena konsentrasi dan ragam nutrien yang dimiliki. Kandungan yang 

dimiliki Spirulina platensis antara lain protein 67%, karbohidrat 16%, serat 7%, 

dan lemak 5%. Protein Spirulina platensis memiliki sifat yang mudah dicerna 

(Capelli & Cysewski, 2010). Spirulina platensis mengandung asam amino 

esensial dan non-esensial seperti Alanin, Asam Gutamat, Asam Aspartat, Leusin, 

Isoleusin, Valin, Arginin, Serin, Tyrosin, selain itu terdapat beta-karoten, vitamin 

B, mineral, sumber terbaik gamma linolenic acid (GLA), klorofil, enzim, dan 

nutrien lain (Gaese, 2012). 

 

Manfaat bagi kesehatan yang diperoleh dengan mengkonsumsi Spirulina platensis 

antara lain menjaga kesehatan liver dan ginjal, meningkatkan kualitas darah dan 

mencegah anemia, baik untuk penderita diabetes, mengurangi logam berat dalam 

tubuh, dan mengurangi alergi rhinitis, antioksidan dan anti-inflamasi (Capelli & 

Cysewski, 2010). Kelebihan lain yang dimiliki Spirulina platensis adalah 

kemampuan anti-diabetic, anti-cancer, hypocholesterolemic, dan dapat 

meningkatkan kesehatan (Gaese, 2012).  

 

Gambar 1. Biomassa kering Spirulina platensis  

 

1.2.3. Isolasi Protein 

Isolasi protein adalah cara untuk mendapatkan protein dengan cara memisahkan 

bagian protein dari materi biologi (Dennison, 2002). Isolat protein merupakan 

produk dengan kandungan protein minimal 90% pada keadaan kering (Winarsi, 

2010). Isolasi protein terbagi menjadi 2 tahap yaitu ekstraksi dan fraksinasi 

(Endres, 2001). Proses ekstraksi adalah proses pelepasan komponen protein dari 

bahan. Protein Spirulina platensis terdapat di dalam sel, sehingga untuk 

mengekstrak perlu dilakukan pemecahan sel. Cara yang dapat digunakan untuk 
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memecah sel adalah homogenisasi ultrasonik (Vilkhu et al, 2011). Proses 

fraksinasi adalah proses pengendapan protein. Metode untuk fraksinasi protein 

antara lain dengan metode TCA/aseton, Aseton, dan salting out. Prinsip kerja 

salting out adalah dengan menurunkan kelarutan protein dalam larutan dengan 

penambahan garam. Penambahan garam akan menyebabkan tegangan permukaan 

air meningkat yang mengakibatkan interaksi hidrofobik antara air dan protein 

semakin meningkat. Kelebihan metode salting out antara lain waktu yang relatif 

singkat, dapat memisahkan protein dari senyawa yang tidak diinginkan, harga 

yang relatif murah (Winarjati, 2016). Salah satu garam yang memiliki kelarutan 

tinggi dan dapat meningkatkan tegangan permukaan air adalah amonium sulfat 

(NH4)2SO4. Amonium sulfat juga dapat mencegah tumbuhnya mikroorganisme 

dan aktivitas protease selama penyimpanan protein (Wingfield, 2016). Selain itu 

amonium sulfat merupakan generally recognized as safe (GRAS) dan telah 

diterima sebagai bahan tambahan oleh Food and Drug Administration (FDA) dan 

Eropa (Organisation for Economic Co-operation and Develompment, 2004). 

 

1.2.4. Sorbet Pisang Ambon  

Sorbet adalah frozen dessert yang termasuk dalam non-dairy ice cream. 

Umumnya non-dairy ice cream disukai oleh orang dengan lactose intolerant, 

vegetarian, dan orang dengan alasan kesehatan dalam dietnya tidak 

mengkonsumsi lemak. Sorbet adalah frozen dessert dengan bahan pembuatnya 

adalah air gula yang dicampur dengan bubur buah atau herbs and spices (Djacobs, 

2011). 

 

Pisang adalah buah tropis yang umum dijumpai. Pisang ambon (Musa 

paradisiaca) adalah tumbuhan dengan batang semu, dengan daun berwarna hijau 

oval, buah pisang dapat berukuran 5-7 cm di alam liar dan bisa lebih panjang pada 

varietas budidaya (Imam and Akter, 2011). Kandungan yang dimiliki buah pisang 

ambon antara lain air 73,8%, karbohidrat 24%, protein 1%, lemak 0,3%, serat 

0,6%, asam amino esensial seperti leusin, lisin, isoleusin, fenilalanin, tirosin, 

treonin,valin, dan triptofan, dan asam amino non-esensial seperti asam aspartat, 

glisin, alanin, serin, histidin, dan arginin (Departemen Kesehatan, 1995). 
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Buah Musa paradisiaca memiliki manfaat untuk kesehatan antara lain untuk 

diare, radang usus, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, asam urat, nephritis, dan 

uremia. Di dalam buah M.pardisiaca terdapat acyl steryl glicosida antara lain 

sitoindoside-I, sitoindoside-II, sitoindoside-III, sitoindoside-IV dan steryl 

glycosida antara lain sitosterol gentiobioside, sitosterol myo-inosityl-β-D-

glucoside. Buah M. paradisiaca yang berwarna hijau memiliki efek hipoglikemik 

karena stimulasi dari produksi insulin dan pemakaian glukosa. Kadar Kalium (K) 

dan Natrium (Na) berhubungan dengan efek glikemik. Serat buah M. paradisiaca 

meningkatkan glikogenesis pada liver dan menurunkan kadar glukosa puasa 

(Imam and Akter, 2011).  

 

1.2.5. Pengujian Uji In Vivo 

Pengujian in vivo merupakan pengujian dengan memanfaatkan semua jaringan, 

sel-sel penyusun tubuh, serta enzim yang terdapat dalam makhluk hidup. Makhluk 

hidup yang sering dipakai untuk percobaan adalah tikus putih (Rattus norvegicus). 

Tikus putih dipilih karena mudah dipelihara, jinak, tidak mudah stres. Keuntungan 

menggunakan metode in vivo dalam penelitian adalah praktis, lebih murah, serta 

mudah dilaksanakan. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak semua hewan dapat 

dijadikan sebagai hewan percobaan, selain itu pada beberapa penelitian tertentu 

dibutuhkan hewan uji yang tidak mudah mati dan mudah beradaptasi dengan 

lingkungan. Tikus putih (Rattus norvegicus) strain Wistar adalah mamalia yang 

umum digunakan sebagai hewan percobaan di laboratorium. Tikus wistar 

berukuran 40 cm (hidung sampai ujung ekor) umumnya memiliki berat sekitar 

140-500 gram. Tikus Wistar berbeda pada tikus lainnya yaitu bagian esophagus 

yang bermuara langsung ke lambung, sehingga tikus tidak dapat memuntahkan 

makanan yang diberikan. Tikus wistar jantan memiliki berat badan antara 300 

sampai 400 gram, dan yang betina memiliki berat badan antara 250 sampai 300 

gram. Usia tikus wistar umumnya 2-3 tahun, tetapi ada yang dapat mencapai 4 

tahun. Tikus wistar dewasa membutuhkan pakan 15-20 gram air minum sebanyak 

20-45 ml air per hari (Dewi, 2014). Pada umumnya penelitian menggunakan tikus 

wistar jantan karena data penelitian cenderung lebih stabil, karena tikus jantan 

tidak mengalami menstruasi dan kehamilan,dan memiliki metabolisme dan 
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keadaan biologis tubuh yang stabil. Pemberian makan pada tikus umumnya 

dengan metode sonde sehingga makanan yang diberikan langsung menuju 

lambung. Pemberian makan secara sonde maksimal 4 ml, karena volume lambung 

tikus wistar maksimal 5 ml. Jika pemberian makan melebihi dapat menyebabkan 

inflamasi dan dapat menyebabkan kematian pada hewan percobaan 

(Utaminingrum, 2011). 

 

1.2.6. Streptozotocin 

Streptozotocin adalah agen antineoplastik sintetis yang diklasifikasikan sebagai 

antibiotic anti-tumor dan berhubungan dengan nitrosourea lain untuk kemoterapi. 

Streptozotocin mempunyai nama kimia 2-Deoxy-2-[[(methylnitrosoamino)-

carbonyl] amino]-D-glucopyranose (Akbarzadeh et al, 2007). Streptozotocin 

dapat digunakan sebagai diabetogenik yang menyebabkan insulin yang dihasilkan 

menjadi rendah atau tidak dapat menghasilkan insulin. Diabetogenik akan 

menyebabkan metilasi DNA, produksi nitrat klorida, dan meningkatkan oksigen 

reaktif yang jika diinduksi ke dalam tikus percobaan akan meningkatkan Reactive 

Oxygen Species (ROS). Meningkatnya kadar ROS dalam sel-β pankreas akan 

merusak sel-β pankreas dan menghambat sinstesis insulin (Eleazu et al, 2013). 

Pemberian streptozotocin secara umum untuk menginduksi tikus sebanyak 45-70 

mg/kg. Tetapi dalam penelitian Gajdosik et al (1999) tikus yang diinduksi dengan 

50 dan 60 mg/kg  menyebabkan penyakit presisten yang ditandai dengan 

hiperglikemia parah yang stabil, jika pada pemberian 40 mg/kg tikus tidak 

menunjukkan glikemia yang tidak homogen dan pada dosis 30-40 mg/kg secara 

spontan tikus dapat sembuh, sedangkan pada pemberian 70 mg/kg terjadi 

kematian pada seluruh tikus yang diuji. 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah  mengetahui pengaruh sorbet pisang 

ambon (Musa paradisiaca) yang ditambah dengan isolat protein Spirulina 

platensis terhadap kadar gula darah dan berat badan pada tikus wistar. 


