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4. PEMBAHASAN 

 

Pengujian in vivo untuk mengetahui kemampuan sorbet pisang (Musa 

paradisiaca) yang ditambah dengan isolat protein Spirulina platensis dibagi 

dalam 4 tahap. Tahap pertama adalah proses isolasi protein Spirulina platensis. 

Tahap kedua pembuatan sorbet. Tahap ketiga pengujian nilai proksimat produk 

sorbet. Tahap keempat pengujian sorbet pada tikus wistar. 

 

4.1. Isolasi Protein Spirulina platensis 

Spirulina platensis yang digunakan merupakan Spirulina platensis kering yang 

didapat secara komersial. Isolasi protein Spirulina platensis dilakukan untuk 

mendapatkan komponen protein dengan kadar yang lebih murni. Proses isolasi 

dilakukan dalam 2 tahap yaitu pemecahan dinding sel dan proses pengendapan 

protein. Pemecahan dinding sel dilakukan dengan menggunakan proses sonikasi 

yang memanfaatkan gelombang ultrasonik yang akan memberikan tekanan dalam 

pemecahan dinding sel (Vilkhu et al,2011). Proses pengendapan protein dilakukan 

dengan metode salting out menggunakan garam amonium sulfat. Metode salting 

out memiliki kelebihan yaitu waktu yang diperlukan relatif singkat, amonium 

sulfat dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan menurunkan aktivitas 

protease, selain itu amonium sulfat relatif aman bila dikonsumsi pada dosis yang 

kecil (Wingfield, 2016; OECD, 2004). Proses isolasi diakhiri dengan 

penyimpanan hasil isolat dengan cara pengeringan dengan menggunakan freeze 

dryer yang kemudian disimpan dalam freezer. Freeze drying adalah metode untuk 

menghilangkan air pada temperatur rendah dengan cara sublimasi. Dengan 

mengurangi kadar air pada bahan akan mencegah pertumbuhan mikroorganisme 

dan mencegah kerusakan pada proses penyimpanan (Dennison, 2002). 

 

Pada akhir proses pengeringan dilakukan penimbangan isolat protein dan 

didapatkan hasil isolasi sebanyak 86,967% isolat dari 1 gram bahan. Menurut 

Capelli & Cysewski (2010) Spirulina platensis memiliki protein sebesar 67%, 

sedangkan pada hasil isolasi didapatkan hasil yang melebihi dari 67%. Hal ini bisa 

disebabkan proses pemecahan sel dan pelepasan protein yang kurang baik yang 
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mengakibatkan komponen non-protein masih berikatan dengan protein (Maqueda 

et al.,2013), selain itu juga dapat disebabkan pada proses salting out garam 

amonium sulfat yang jenuh ikut mengendap bersama protein. 

 

4.2. Analisis Proksimat Sorbet Pisang (Musa paradisiaca) 

Sorbet pisang (Musa paradisiaca) yang telah dibuat dengan 3 formulasi dianalisis 

proksimat untuk mengetahui komposisi sorbet. Analisis meliputi kadar air, abu, 

lemak, protein, dan karbohidrat. Analisis dilakukan pada 2 batch dengan 3 kali 

ulangan. 

 

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (1995) buah pisang ambon 

memiliki kadar air sebesar 73,8%, abu 0,9%, lemak 0,3%, protein 1%, karbohidrat 

24%. Pada hasil uji proksimat pada Tabel 3 didapatkan hasil kadar air yang lebih 

tinggi dibandingkan buah pisang karena pada pembuatan sorbet dilakukan 

penambahan air, sedangkan untuk perbedaan tiap formulasi karena penambahan 

isolat protein berkaitan dengan peningkatan daya ikat air (Padaga & Sawitri, 

2005). Pada kadar abu didapatkan hasil yang bervariasi pada nilai kadar abu. Hal 

ini dapat disebabkan perbedaan sifat intrinsik buah seperti kematangan dan variasi 

genetik (Hoerudin, 2012). Pada kadar lemak didapatkan hasil yang lebih rendah 

dibandingkan dengan buah pisang hal ini dikarenakan jumlah penambahan air 

akan mengurangi persentase kadar lemak. Pada kadar karbohidrat didapat hasil 

yang lebih rendah dari kadar karbohidrat buah pisang karena penambahan air 

mempengaruhi persentasi komponen karbohidrat. Pada hasil analisis statistik 

dengan uji one way anova pada 3 formulasi sorbet didapati hasil kadar air, abu, 

lemak, karbohidrat tidak berbeda nyata pada p>0,05. 

 

Pada kadar protein didapat hasil nilai protein yang semakin meningkat sesuai 

dengan penambahan isolat protein, untuk kadar protein sorbet pisang tanpa 

penambahan isolat protein kadar protein lebih rendah dari buah pisang segar 

karena sorbet telah ditambah dengan air, sedangkan untuk sorbet penambahan 

isolat protein 25 mg/kg BB masih berada dibawah kadar protein pisang segar 

dengan selisih yang lebih sedikit dari sorbet pisang, dan untuk sorbet pisang 
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penambahan 50 mg/kg BB lebih tinggi dari kadar protein buah pisang. Pada 

analisis statistik dengan uji one way anova pada 3 formulasi sorbet didapati hasil 

kadar protein terdapat beda signifikan pada sorbet pisang dengan sorbet pisang 

dengan penambahan 50 mg/kg BB. Hal ini disebabkan pada formulasi hanya 

ditambahkan isolat protein kedalam produk sorbet pisang, sehingga terjadi 

perbedaan yang signifikan pada nilai protein. 

 

4.3. Pengujian In Vivo 

Untuk mengetahui kemampuan sorbet pisang dengan berbagai formulasi terhadap 

kadar gula darah, maka dilakukan pengujian dengan makhluk hidup menggunakan 

tikus Rattus norvegicus strain wistar. Tahap ini diawali dengan persiapan 

kandang, kemudian pemilihan tikus antara 100-150 gram, dan tikus dipuasakan 

selama 8 jam untuk kemudian diinduksi dengan streptozotocin. Induksi dengan 

streptozotocin pada tikus berguna untuk mengkondisikan tikus dalam keadaan 

hiperglikemia. Pemberian sorbet dilakukan 3 hari setelah tikus diinduksi dengan 

streptozotocin.  

 

Pemberian streptozotocin akan menyebabkan kerusakan sel β-pankreas dengan 

cara bagian glukosa pada senyawa streptozotocin dapat memasuki sel β-pankreas 

melalui ikatan dengan afinitas rendah pada glucose-2 transporter pada membran 

plasma karena sel β-pankreas lebih aktif dari sel lain yang menyerap glukosa 

sehingga lebih peka terhadap gangguan dari streptozotocin. Kerusakan sel β-

pankreas terjadi karena adanya fragmentasi DNA. Cara kerja kerusakan sel β-

pankreas dengan pembentukan metilasi DNA, produksi nitrat oksida, dan 

meningkatkan ROS yang menyebabkan stres oksidatif. Metilasi DNA akan 

menyebabkan munculnya gugus metil dan aktivasi enzim poli ADP-ribosa 

sintetase yang berhubungan dengan mekanisme perbaikan sel dan akan 

menyebabkan penurunan NAD
+
. Pembentukan nitrat oksida akan mengganggu 

aktivitas aconitase yang akan menyebabkan alkilasi DNA. Sel β-pankreas sensitif 

dengan kerusakan oleh nitrat oksida dan radikal bebas, disebabkan oleh rendahnya 

enzim free radical scavenging (Eleazu et al., 2013). Keberadaan ROS akan 

menurunkan fungsi sel β-pankreas dengan cara menurunkan aktivitas enzim 
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Superoxide dismutase (SOD) di mitokondria yang mengkatalis hidrogen 

peroksida, sehingga sel β-pankreas rentan terhadap stres oksidatif (Fu et al, 2013). 

Pemberian induksi streptozotocin akan mendorong terjadinya glukoneogenesis 

dan glikogenolisis, sehingga terjadi penurunan berat badan karena berkurangnya 

massa otot (Emam, 2012). 

 

4.3.1. Tikus Pakan Standar 

Pada Gambar 4 dan Tabel 3, diketahui saat 3 hari setelah induksi streptozotocin 

hanya tikus 4 yang mengalami hiperglikemia dan cenderung mengalami 

penurunan kadar gula darah selama 35 hari. Pada tikus 1, 2, 3, dan 5 tidak 

mengalami hiperglikemia pada 3 hari setelah induksi streptozotocin. Pada tikus 1 

kadar gula darah baru melebihi 126 mg/dL pada hari ke-14, kemudian turun pada 

hari ke-21, lalu hiperglikemia kembali pada hari ke-28, dan turun menjadi 116 

mg/dL. Pada tikus 3 tidak terjadi hiperglikemia selam a35 hari pengamatan. Pada 

tikus 3 kadar gula darah dinyatakan glikemia pada hari ke-7 dengan peningkatan 

drastis hingga 766,67%, lalu turun 10,66% pada hari ke-14, kemudian meningkat 

pada hari-21, lalu turun secara drastis pada hari ke-28 dan hari ke-35 sebanyak 

38,89% dan 72,11%. Pada tikus 5 terjadi hiperglikemia pada hari ke-21 kemudian 

turun dan stabil hingga hari ke-35. Untuk berat badan seluruh tikus mengalami 

peningkatan dari hari ke-0 hingga hari ke-35. Hal itu dapat dikarenakan 

sensitivitas  tikus yang berbeda dan reaksi yang tampak pada tiap individu yang 

berbeda. Pada kadar gula yang berfluktuasi dapat dikarenakan tikus yang tidak 

menerima treatment. Data kadar gula darah yang bervariasi disebabkan karena 

reaksi metabolisme antar tikus yang berbeda. Untuk berat badan tikus yang 

cenderung meningkat dapat disebabkan tikus yang dipakai tergolong usia dewasa 

muda. Menurut Sengupta (2012) tikus yang berusia 63 hingga 210 hari tikus 

masih berada pada masa dewasa muda. 

 

4.3.2. Sorbet Pisang 

Dari hasil tikus dengan pemberian sorbet pisang pada Gambar 5 dan Tabel 4 

diketahui seluruh tikus yang telah diinduksi mengalami hiperglikemia. Secara 

keseluruhan semua tikus mengalami penurunan kadar gula darah selama 28 hari 
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treatment tetapi pada tikus 1,3, dan 5 mengalami peningkatan kadar gula darah 

pada post-treatment dan tikus 2 mengalami kematian pada post-treatment. Pada 

tikus 1 yang mengalami peningkatan terbesar hingga 181,25% mengalami 

hiperglikemia pada masa post-treatment hingga 315 mg/dL. Untuk berat badan 

tikus 1, 2, 3, dan 5 mengalami peningkatan selama 35 hari pengamatan, 

sedangkan pada tikus 4 mengalami penurunan berat badan pada hari ke-14, 21, 

dan 35. 

 

Pada nilai KGD selama treatment 28 hari mengalami penurunan hal ini dapat 

disebabkan karena pisang ambon memiliki kemampuan hipoglikemia karena 

memiliki kandungan kalium dan natrium yang berhubungan dengan efek 

glikemia, karena ion Na
+
 dan K

+
 merupakan bagian dari Na, K-ATPase yang 

berperan dalam sistem transpor aktif pada sel yang bertugas melakukan 

pertukaran energi pada sel yaitu dengan menukar ion Na
+ 

dari dalam sel dan 

bertukar dengan K
+
 yang membawa glukosa, asam amino, dan nutrien lain 

(Guyton & Hall, 2006). Selain itu buah pisang memiliki serat yang meningkatkan 

glikogenesis pada hati dan dapat menurunkan kadar gula darah puasa (Imam & 

Akter, 2011).  

 

Keberadaan antioksidan pada buah pisang dapat menurunkan stres oksidatif dan 

menurunkan ROS pada sel-β pankreas (Kaneto, 1999). Sedangkan pada tikus 1 

yang mengalami peningkatan KGD setelah treatment berakhir menunjukan 

dengan pemberian sorbet pisang belum dapat menyembuhkan hiperglikemia 

secara permanen.  

 

Pada berat badan tikus 1,2,3, dan 5 yang memiliki berat badan yang cenderung 

meningkat dapat disebabkan tikus berada pada tahap dewasa muda sehingga 

masih dapat bertumbuh. Selain itu juga dapat disebabkan efek stres oksidatif yang 

diberikan oleh streptozotocin dapat ditekan dengan pemberian sorbet pisang, 

sehingga laju glukoneogenesis dapat ditekan. Untuk tikus 4 yang cederung 

mengalami penurunan berat badan setelah hari ke-14 dapat disebabkan terjadinya 

glikogenolisis dan glukoneogenesis karena pemberian induksi streptozotocin. 
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4.3.3. Sorbet Pisang + Isolat Protein Spirulina platensis 25 mg/kg BB 

Dari hasil tikus dengan pemberian sorbet pisang yang ditambah 25 mg/kg BB 

pada Gambar 6 dan Tabel 5 seluruh tikus mengalami hiperglikemia setelah 

diinduksi dengan streptozotocin. Pada pengamatan setiap 7 hari didapati sebagian 

besar mengalami peningkatan berat badan selama treatment, dan penurunan KGD 

selama treatment. Pada tikus 4 mengalami penurunan berat badan secara drastis 

dan peningkatan KGD secara drastis kemudian mengalami kematian. Pada tikus 5 

pada masa post-treatment mengalami peningkatan KGD 212,86% hingga 219 

mg/dL. 

 

Pada nilai KGD selama 28 hari treatment sebagian besar tikus mengalami 

penurunan. Hal ini sesuai dengan Floyd et al. (1966) bahwa mengkonsumsi 

protein dapat meningkatkan sekresi insulin. Selain itu menurut Floyd et al. (1966) 

sekresi insulin dapat distimulasi dengan mengkonsumsi asam amino. Hal ini 

sesuai dengan Gaese (2012) bahwa Spirulina platensis memiliki 17 jenis asam 

amino. Pemberian asam amino glutamin dan leusin dapat meningkatkan glucose-

stimulated insulin secretion (GSIS), leusin akan mengaktifkan glutamat 

dehidrogenase yang merubah glutamat menjadi α-ketoglutarat. Glutamin akan 

berubah menjadi glutamat oleh enzim glutaminase di sitosol yang dapat memasuki 

siklus asam trikarboksilat melalui α-ketoglutarat, yang menghasilkan produksi 

ATP yang akan meningkatkan sekresi insulin. Tanpa leusin, glutamin akan 

dimetabolisme menjadi asam γ-aminobutirat dan aspartat. Pada keadaan puasa 

protein pada otot akan memecah asam amino menjadi energi. Asam amino alanin 

dan glutamin dilepas pada darah untuk mensekresikan glukagon yang akan 

meningkatkan kadar glukosa pada darah saat puasa. Selain itu asam amino dapat 

mensekresi insulin melalui mekanisme incretin-dependent. Gastric inhibitory 

polupeptide (GIP) dan glucagon-like peptide-1 (GLP-1) merupakan hormon 

incretin yang disekresi dari saluran pencernaan. Konsumsi glukosa dan asam 

amino di usus akan menstimulasi hormon tersebut dari sel-K dan sel-L 

pencernaan. Hormon tersebut selanjutnya berikatan dengan sel-β pada permukaan 

sel reseptor dan meningkatkan GSIS (Fu et al., 2013). Selain itu keberadaan asam 
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amino arginin dapat meningkatkan sekresi insulin dengan cara glukosa akan 

menstimulasi arginin melalui membran depolarisasi, mengaktifkan protein kinase 

A dan protein kinase C (Thams & Capito,1999).  

 

Pada berat badan tikus 1, 2, 3, dan 5 yang cenderung meningkat disebabkan tikus 

yang masih dapat bertumbuh karena masih pada tahap dewasa muda dan juga 

dapat disebabkan pemberian sorbet pisang yang telah ditambah isolat protein 25 

mg/kg BB dapat menstimulasi sekresi insulin, sehingga dapat menekan terjadinya 

glukoneogenesis dan glikogenolisis. Untuk tikus 4 yang mengalami peningkatan 

kadar gula darah dan penurunan berat badan yang akhirnya mati menunjukan 

terjadinya glukoneogenesis dan glikolisis pada tikus yang hiperglikemia yang 

ditandai dengan penurunan berat badan, serta kadar gula darah yang tinggi 

menunjukan terjadi gangguan pada sekresi insulin. 

 

Pada masa post-treatment tikus 5 mengalami peningkatan hingga 219 mg/dL. Jika 

dibandingkan dengan tikus 1 pada pemberian sorbet pisang yang meningkat 

hingga 315 mg/dL, menunjukkan bahwa penambahan isolat protein dapat 

menekan peningkatan KGD setelah tidak mengkonsumsi sorbet pisang baik yang 

tidak diberi isolat protein maupun yang ditambah isolat protein Spirulina 25 

mg/kg BB. 

 

4.3.4. Sorbet Pisang + Isolat Protein Spirulina platensis 50 mg/kg BB 

Dari hasil tikus dengan pemberian sorbet pisang yang ditambah 50 mg/kg BB 

pada Gambar 7 dan Tabel 6 diketahui seluruh tikus mengalami peningkatan 

hiperglikemia setelah diinduksi dengan streptozotocin. Pada pengamatan setiap 7 

hari didapati berat badan selama pengujian dan nilai KGD mengalami penurunan 

selama 28 hari treatment. Pada post-treatment nilai KGD seluruh tikus tidak 

mengalami peningkatan yang drastis dan cenderung stabil. Hal ini menunjukkan 

dengan pemberian sorbet pisang yang ditambah dengan isolat protein Spirulina 

platensis dapat menyembuhkan hiperglikemia setelah 28 hari treatment. Hal ini 

sesuai dengan Anwer et al (2012) bahwa pemberian isolat protein Spirulina 

platensis sebanyak 50 mg/kg BB dapat menurunkan kadar gula darah tikus. Selain 
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itu peningkatan berat badan pada seluruh tikus menunjukkan glukoneogenesis dan 

glikogenolisis dapat dihambat. 

 

Dari sorbet pisang, sorbet pisang yang ditambah 25 mg/kg BB isolat protein 

Spirulina platensis, dan sorbet pisang yang ditambah 50 mg/kg BB isolat protein 

Spirulina platensis diketahui seluruhnya dapat menurunkan kadar gula darah 

selama treatment. Sedangkan pada masa post-treatment diketahui bahwa tikus 

dengan treatment sorbet pisang yang ditambah 50 mg/kg BB isolat protein 

Spirulina platensis tidak terjadi peningkatan pada kadar gula darah tikus secara 

drastis dan masih pada kadar gula darah normal. Untuk pengaruh terhadap berat 

badan tikus dengan pemberian sorbet pisang dengan isolat protein 50 mg/kg BB 

menunjukkan tren yang semakin meningkat dibandingkan dengan sorbet pisang 

dan sorbet pisang dengan isolat protein 25 mg/kg BB yang terjadi penurunan pada 

tikus yang diuji. 

 

 


