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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Kadar gula darah merupakan suatu parameter yang menunjukkan kondisi 

hiperglikemia ataupun hipoglikemia. Hiperglikemia merupakan keadaan atau 

kondisi kadar gula darah (glukosa) dalam darah tinggi, sedangkan hipoglikemia 

menunjukkan keadaan kadar gula darah rendah. Penyebab terjadinya hiperglikemia 

adalah adanya defisiensi insulin. Dalam keadaan hiperglikemia, kapasitas sekresi 

insulin menjadi lemah sehingga produksi insulin semakin berkurang. Menurut 

World Health Organization (WHO) dalam kondisi hiperglikemia kadar gula darah 

memiliki rentang nilai antara 100-126 mg/dL dan termasuk kedalam keadaan 

toleransi abnormal glukosa. Keadaan hiperglikemia dapat menjadi suatu kondisi 

diabetes apabila tidak terjadi penurunan kadar gula darah dalam beberapa kali 

pengecekan (PERKENI, 2015).  

     

Di Indonesia jumlah penderita diabetes mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyakarat tentang kesehatan juga menjadi 

salah satu faktor semakin tingginya angka penderita diabetes. Terjadinya diabetes 

melitus disebabkan oleh kerusakan pankreas yang tidak dapat memproduksi insulin 

atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Insulin merupakan 

hormon yang digunakan untuk mengatur keseimbangan gula darah. Pada penderita 

diabetes melitus penggunaan insulin tidak efektif seperti orang normal, sehingga 

konsentrasi glukosa dalam darah mengalami peningkatan (Lanywati, 2001).  

   

Untuk mencegah timbulnya penyakit diabetes biasanya dilakukan dengan konsumsi 

obat-obatan yang dapat menurunkan kadar gula darah. Namun, bagi penderita yang 

sudah divonis diabetes pengobatan medis yang dilakukan adalah dengan suntik 

insulin. Di dalam tubuh sendiri, insulin dihasilkan oleh sel beta kelenjar pankreas. 

Saat terjadi rangsangan pada sel beta, maka insulin akan disekresikan dalam darah 

sesuai dengan kebutuhan tubuh terkait regulasi glukosa darah. Dalam alternatif lain, 

penggunaan bahan-bahan yang berasal dari alam 
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lebih banyak dipilih karena harganya yang relatif terjangkau dan aman. Spesies 

tanaman dan alga yaitu daun yakon (Smallanthus sonchifolius) atau yang lebih 

dikenal sebagai daun insulin dan Spirulina platensis diketahui dapat menurunkan 

kadar gula darah tanpa harus mengkonsumsi obat-obatan ataupun suntik insulin.  

 

Berdasarkan penelitian Aybar et al. (2001) pemberian rebusan daun yakon 

sebanyak 4ml/ kg berat badan pada tikus yang menderita diabetes dapat 

menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan konsentrasi insulin dalam plasma 

tikus. Sedangkan dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Pankaj & Varma (2013) 

pemberian Spirulina platensis dengan dosis 15 mg/kg berat badan tikus setiap hari 

selama 3 minggu dapat menjaga kadar gula darah agar tidak mengalami 

peningkatan konsentrasi. Spirulina platensis telah dikenal memiliki kandungan 

protein yang tinggi. Di sisi lain, yakon dikenal memiliki kandungan antioksidan dan 

protein yang cukup tinggi. Menurut Floyd et al. (1966), pelepasan insulin dalam 

pankreas yang dipicu oleh asupan protein dan asam amino dapat digunakan sebagai 

rangsangan fisiologi dalam sekresi insulin. Baik yakon maupun Spirulina platensis 

memiliki manfaat yang sama yaitu dapat menurunkan kadar gula darah. Kombinasi 

keduanya akan memberikan manfaat yang besar terhadap penurunan kadar gula 

darah.  

 

Produk olahan pangan yang aman untuk dikonsumsi kini menjadi peluang usaha 

baru. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, karena biaya 

pengobatan medis yang semakin mahal. Salah satu produk olahan pangan yang 

berkembang saat ini adalah cookies. Cookies merupakan produk pangan yang 

memiliki tekstur renyah. Dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

dilakukan pembuatan cookies dengan campuran Spirulina platensis. Selain itu, 

aplikasi daun yakon dalam penelitian yang sudah dilakukan berupa produk cair atau 

minuman. Oleh karena itu, penggunaan daun yakon dan Spirulina platensis sebagai 

bahan dalam pembuatan cookies merupakan inovasi baru yang belum pernah 

dilakukan. Pembuatan cookies menggunakan tepung mocaf dan bahan-bahan lain 

yang memiliki kandungan glukosa dan lemak yang rendah. Tepung mocaf memiliki 

kandungan indeks glisemik (IG) rendah dibandingkan tepung terigu dan dapat 
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menjaga kadar gula darah supaya tidak mengalami peningkatan (Sunarsi et al., 

2011). Produk cookies juga sangat praktis dan mudah dikonsumsi oleh semua 

kalangan usia. Untuk mengetahui respon dari kombinasi daun yakon, Spirulina 

platensis, dan tepung mocaf kaitannya dengan gula darah, dilakukan penelitian 

secara in vivo. 

 

1.2.  Tinjauan Pustaka 

1.2.1.  Hiperglikemia  

Hiperglikemia merupakan suatu kondisi medis yang ditunjukkan dengan 

peningkatan kadar gula darah melebihi batas normal. Kondisi hiperglikemia pada 

masa kritis memiliki resiko kematian yang tinggi dan efek negatif antara lain gagal 

jantung, stroke, dan gangguan atau gagal fungsi organ lainnya. Hiperglikemia yang 

berkepanjangan juga menjadi suatu tanda khas penyakit diabetes melitus 

(PERKENI, 2015). Adanya gangguan metabolisme disebabkan oleh kurangnya 

produksi insulin sehingga proses pengubahan glukosa menjadi tenaga dan sintesis 

lemak serta protein menjadi tidak normal. Dalam kondisi demikian akan terjadi 

hiperglikemia atau meningkatnya kadar gula darah dalam tubuh. Biasanya para 

penderita diabetes melitus akan merasakan rasa haus yang berlebihan, banyak 

kencing, penurunan berat badan, serta penurunan daya tahan tubuh (Lanywati, 

2001). Seseorang dikatakan mengalami hiperglikemia apabila kadar gula darah 

puasa lebih dari 126 mg/dl dan kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 mg/dl 

(Misnadiarly, 2006).  

 

Jumlah penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal 

itu berdasarkan International Diabetes Federation (IDF) yang memprediksi bahwa 

terdapat kenaikan jumlah kenaikan penderita diabetes sebanyak 2-3 kali pada tahun 

2035. Keluhan umum yang biasanya dirasakan oleh penderita diabetes adalah 

poliuria / banyak kencing, polidipsia / banyak minum, polifagia / banyak minum, 

dan penurunan berat badan. Untuk menentukan diagnosa diebetes melitus atau 

penderita yang diduga menderita gangguan toleransi glukosa dapat dilakukan 

pemeriksaan darah menggunakan metode tes toleransi glukosa oral (TTGO). Kadar 

gula darah normal memiliki nilai glukosa darah puasa sebesar < 100 mg/dL, 
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sedangkan glukosa plasma 2 jam setelah TTGO sebesar < 140 mg/dL. Untuk 

kelompok yang diduga menderita diabetes atau kelompok prediabetes memiliki 

kadar glukosa darah puasa sebesar 100-125 mg/dL, sedangkan glukosa plasma 2 

jam setelah TTGO sebesar 140-199 mg/dL. Pada kelompok penderita diabetes, 

glukosa darah puasa memiliki nilai sebesar ≥ 126 mg/dL, sedangkan glukosa 

plasma 2 jam setelah TTGO sebesar ≥ 200 mg/dL. Adanya kadar gula darah yang 

melebihi normal dapat disebabkan oleh adanya gangguan pada sekresi insulin 

(Perkeni, 2015). 

  

Insulin merupakan hormon yang berguna untuk mengatur keseimbangan kadar gula 

dalam darah. Saat sekresi hormon insulin terganggu maka kadar gula dalam darah 

akan meningkat bahkan dapat mengalami penurunan. Hormon insulin merupakan 

salah satu hormon yang diproduksi oleh sel β pulau Langerhans yang terdapat pada 

pankreas. Oleh karena itu, apabila terjadi kerusakan pada pankreas, maka produksi 

insulin juga akan terganggu. Insulin merupakan suatu polipeptida (protein). Pada 

keadaan normal apabila terjadi peningkatan kadar glukosa darah, pankreas akan 

mensekresikan insulin sehingga kadar gula darah tetap dalam keadaan normal. Saat 

kadar insulin cukup dan fungsinya tidak terganggu, kelebihan gula dalam darah 

akan diubah dan disimpan dalam bentuk glikogen dalam jaringan adiposa (IDF, 

2015). 

 

Di dalam tubuh sendiri, insulin dihasilkan oleh sel beta kelenjar pankreas. Saat 

terjadi rangsangan pada sel beta, maka insulin akan disekresikan dalam darah sesuai 

dengan kebutuhan tubuh terkait regulasi glukosa darah. Pembentukkan insulin 

diawali dalam bentuk preproinsulin pada retikulum endoplasma sel beta. 

Selanjutnya preproinsulin akan mengalami pemecahan menjadi proinsulin dengan 

bantuan enzim peptidase. Proinsulin yang telah terbentuk selanjutnya diuraikan 

menjadi insulin dan peptida-C oleh enzim peptidase. Insulin yang telah terbentuk 

selanjutnya siap untuk disekresikan dalam aliran darah bersama dengan peptida-C. 

Pada orang normal, saat terjadi peningkatan kadar gula darah, maka akan terjadi 

terjadi rangsangan pada sel beta kelenjar pankreas untuk memproduksi insulin 

sehingga kadar gula darah dapat seimbang (Floyd et al., 1966). 
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Pada umumnya pada orang normal konsentrasi glukosa dalam darah saat puasa 

berkisar antara 80-90 mg/ dl. Pada saat konsentrasi gula darah meningkat diatas 100 

mg/ dl maka akan terjadi sekresi insulin yang semakin cepat untuk menjaga 

konsentrasi gula dalam darah tetap normal. Berbeda halnya dengan penderita 

diabetes melitus, akibat adanya kerusakan pada sekresi hormon insulin maka 

konsentrasi gula darah menjadi tidak terkendali sehingga menyebabkan keadaan 

hiperglikemia. Beberapa penyebab diabetes melitus antara lain pola makan, 

obesitas, genetik, bahan kimia & obat, serta infeksi pada pankreas (Wijayakusuma, 

2004).  

 

Pola makan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kadar gula dalam 

tubuh. Makan secara berlebihan dan mengandung kalori yang besar dapat memicu 

timbulnya keadaan hiperglikemia karena terjadi peningkatan gula darah yang dapat 

menimbulkan terjadinya penyakit diabetes. Dalam hal lain, seorang yang 

mengalami obesitas memiliki potensi terkena diabetes melitus lebih besar 

dibandingkan orang dengan proporsi tubuh yang ideal. Riwayat keluarga atau faktor 

genetik juga menjadi salah satu faktor diabetes melitus. Biasanya seorang anak akan 

memiliki resiko penyakit diabetes melitus dari orang tuanya yang mengidap 

diabetes melitus sebelum usia 40 tahun. Adanya pengaruh bahan kimia dan obat-

obatan yang menyebabkan pankreas menjadi rusak menjadi faktor penyumbang 

penyakit diabetes karena sekresi hormon insulin menjadi terganggu (Wijayakusuma, 

2004).  

 

1.2.2.  Spirulina platensis 

Spirulina platensis merupakan kelompok cyanobacteria yang mengandung klorofil 

sehingga dapat melakukan fotosintesis. Spirulina platensis memiliki bentuk spiral 

dan mengandung pigmen fikosianin sehingga warna yang dihasilkan cenderung 

hijau biru. Spirulina platensis merupakan mikroalga yang dapat tumbuh baik di 

danau, air laut, air tawar, dan media tanah. Pertumbuhan Spirulina platensis 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain cahaya, suhu, pH, dan salinitas. 

Mikroalga ini dapat hidup dalam lingkungan yang memiliki alkalinitas tinggi 

dengan pH 8,5-11. Suhu pertumbuhan optimal Spirulina platensis adalah 35-400C 
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(Christwardana et al., 2013). Lingkungan yang baik untuk pertumbuhan Spirulina 

platensis adalah lingkungan yang banyak terkena oleh sinar matahari dan pH 

berkisar 7-9 (Isnansetyo & Kurniastuti, 1995).  

 

Spirulina platensis merupakan mikroalga yang dengan kandungan gizi yang cukup 

tinggi terutama kandungan proteinnya. Pada tahun 1976 International Association 

of Applied Microbiology menetapkan Spirulina platensis sebagai sumber makanan 

masa depan. Spirulina platensis memiliki kandungan protein yang tinggi yaitu 55-

70% sehingga dapat dijadikan sebagai sumber bahan pangan protein sel tunggal 

(PST). Dalam dunia pangan, Spirulina platensis dikenal sebagai bahan pangan 

fungsional yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain mengandung 

protein yang tinggi, Spirulina platensis juga mengandung asam lemak esensial, 

vitamin, dan mineral. oleh karena itu, banyak orang meyakini bahwa Spirulina 

platensis tidak hanya berperan sebagai sumber pangan namun dapat berguna pula 

sebagai makanan penyembuh atau obat (Christwardana et al., 2013).  

 

Spirulina platensis mengandung protein yang tinggi yaitu 55-70%. Protein 

merupakan senyawa kompleks yang tersusun atas asam amino. Di dalam Spirulina 

platensis terdapat kandungan beberapa asam amino esensial seperti metionin (1.3-

2,75%), sistin (0,5-0,7%), triptofan (1,-1,95%), dan lisin (2,6-4,63%). Menurut 

Floyd et al. (1996) pemberian campuran asam amino secara intravena terbukti dapat 

memacu pengeluaran insulin dalam tubuh. Dalam hal ini, asam amino esensial 

sangat penting bagi tubuh karena tubuh tidak dapat memproduksi sendiri. Spirulina 

platensis mengandung asam amino esensial dalam bentuk (Poly Unsaturated Acid) 

PUFA dalam jumlah sekitar 1,3-15% (Christwardana et al., 2013). Kandungan 

nutrisi yang terdapat dalam Spirulina platensis (dalam bentuk biomasa kering) 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 

 

Tabel 1. Kandungan Nutrisi Spirulina platensis (dalam Bentuk Biomasa Kering) 

Komponen  Persentase 1 (% b/b)  Persentase 2 (% b/b) 
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Protein  59,64 64,00 

Lemak Kasar 4,17 8,00 

Serat Kasar 9,31 8,00 

Karbohidrat 13,33 10,00 

Kadar Air 7,05 - 

Kadar Abu 13,55 10,00 

(Asthary et al., 2013; Gaese, 2012) 

 

Spirulina platensis sebagai sumber pangan fungsional, dapat berfungsi juga sebagai 

antikanker, antivirus, antioksidan, dan dapat menurunkan kadar kolesterol. Dalam 

penelitian Fayzunnessa et al. (2011) pemberian ekstrak Spirulina platensis pada 

hewan percobaan dapat menghambat penyerapan sukrosa sehingga kadar gula 

darah dapat stabil. Mikroalga Spirulina platensis merupakan sumber α-glucosidase 

inhibitor dan senyawa fenolik. Dalam hal ini α-glucosidase memiliki peran untuk 

menghambat penyerapan karbohidrat sehingga kadar gula darah akan lebih terjaga 

dan tetap dalam kondisi normal. Demikian halnya dengan kandungan senyawa 

fenolik dalam Spirulina platensis yang memiliki peran untuk mencegah 

peningkatan kadar gula darah (Gouda et al., 2015). 

 

  

 

Gambar 1. Biomasa Kering Spirulina platensis  

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

1.2.3.  Daun Yakon (Smallanthus sonchifolius) 

Pengobatan menggunakan tanaman herbal saat ini semakin diminati masyarakat 

karena harga pengobatannya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan 
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pengobatan secara medis. Tanaman herbal merupakan salah satu alternatif terapi 

karena dirasa cukup aman bagi kesehatan. Di Indonesia sendiri terdapat tanaman 

yang memiliki fungsi atau kemampuan sebagai antihiperglikemik yaitu daun yakon 

(Smallanthus sonchifolius) atau lebih dikenal sebagai daun insulin (Sarie et al., 

2014). Tanaman yakon termasuk ke dalam famili Asteraceae dan merupakan 

tananam asli dari Andes. Tanaman yakon memiliki daun berwarna hijau tua dan 

tinggi tanaman ini berkisar antara 1,5-3 m. Tanaman yakon memiliki bunga 

berwarna kuning hingga orange. Bunga pada tanaman yakon menghasilkan bunga 

jantan dan betina dengan cara penyerbukan dilakukan dengan bantuan serangga. 

Tanaman yakon memiliki umbi berwarna cokelat dengan daging umbi berwarna 

putih kekuningan dan hampir mirip dengan singkong (Taylor, 2006).  

 

Daun yakon banyak dikenal orang sebagai daun insulin. Sesuai dengan sebutannya 

sebagai daun insulin, maka daun yakon dipercaya dapat digunakan sebagai terapi 

untuk penderita diabetes melitus. Di Indonesia, jumlah penderita diabetes melitus 

semakin meningkat terkait dengan pola hidup tidak sehat. Oleh karena itu, tanaman 

yakon mulai banyak dibudidayakan karena efek yang diberikan dapat menurunkan 

kadar gula darah. Tanaman yakon mengandung bahan aktif yang memiliki efek 

farmakologis. Daun dan batang tanaman yakon memiliki kandungan protein yang 

cukup banyak dan senyawa fenolik seperti flavonoid, asam firulat, asam klorogenik, 

dan kafein (Baroni et al., 2008). Menurut Taylor (2006) kandungan flavonoid 

dalam daun yakon dapat memberikan efek antioksidan, sedangkan menurut 

Lachman et al. (2003) daun yakon kering mengandung protein sekitar 17,12 - 

21,18%. Kandungan protein yang cukup tinggi dalam daun yakon dapat memicu 

pengeluaran insulin oleh sel beta pankreas sehingga dapat menurunkan kadar gula 

darah penderita diabetes. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aybar et al (2001) 

penggunaan ekstrak daun yakon setelah 30 hari dapat menaikkan kadar insulin 

plasma dan penurunan kadar glukosa.  
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Gambar 2. (a) Bubuk Daun Yakon; (b) Tanaman Daun Yakon  

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

1.2.4.  Cookies 

Biskuit merupakan produk makanan kering yang dibuat melalui proses 

pemanggangan adonan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat biskuit 

antara lain tepung terigu, lemak, bahan pengembang, serta dengan atau tanpa 

menggunakan bahan tambahan makanan lain yang diizinkan. Terdapat 4 macam 

biskuit antara lain biskuit beras, crackers, cookies, dan wafer. Cookies merupakan 

bagian dari biskuit yang terbuat dari adonan lunak dengan kadar lemak tinggi. 

Cookies memiliki tekstur yang renyah dan mudah dipatahkan. Cookies merupakan 

produk pangan yang memiliki banyak kelebihan yaitu mudah dimakan kapan saja 

dan memiliki umur simpan yang relatif panjang bila pengemasannya benar (SNI 

01-2973-1992). Syarat mutu cookies sesuai dengan SNI 01-2973-1992 dapat dilihat 

pada Tabel 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

 

b 

 



21 
 

 

Tabel 2. Syarat Mutu Cookies 

No. Kriteria Uji Batas 

1. Keadaan : 

Bau  

Rasa  

Warna  

Tekstur  

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

2. Air, %, b/b Maks. 5 

3. Protein, %, b/b Min. 6 

4. Abu, %, b/b Maks. 2 

5. Bahan tambahan makanan: 

Pewarna 

Pemanis 

 

Tidak boleh ada 

Tidak boleh ada 

6. Cemaran logam : 

Tembaga (Cu), mg/kg 

Timbal (Pb), mg/kg 

Seng (Zn), mg/kg 

Raksa (Hg), mg/kg 

 

Maks. 10,0 

Maks. 1,0 

Maks. 40,0 

Maks. 0,05 

7. Arsen (As), mg/kg Maks. 0,5 

8. Cemaran mikroba : 

Angka lempeng total 

Coliform 

E. Coli 

Kapang  

 

Maks. 1,0 x 106 

Maks. 20 

< 3 

Maks. 1,0 x 102 

(SNI 01-2973-1992). 

 

Cookies merupakan produk bakery yang memiliki ukuran kecil dan memiliki 

tekstur yang cenderung renyah. Dalam pembuatan cookies bahan-bahan yang 

diperlukan antara lain tepung terigu, lemak, telur, dan gula. Prinsip pembuatan 

cookies dan pembentukkan kerangka cookies dibagi menjadi 3 tahap yaitu 

pembuatan adonan, pencetakan, dan pemanggangan. Dalam pembuatan cookies 

tepung terigu yang digunakan merupakan tepung dengan kandungan protein rendah 

(Bennion & Hughes, 1970). Tepung terigu protein rendah digunakan untuk 

menghasilkan cookies yang renyah. Cookies merupakan salah satu produk bakery 

yang memiliki nilai jual tinggi dan praktis. Dalam hal ini cookies dapat dikonsumsi 

oleh semua kalangan. Pengaplikasian cookies sebagai makanan sehat bagi penderita 

diabetes melitus merupakan suatu inovasi baru. 
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1.2.5.   Tepung Mocaf 

Tepung mocaf atau Modified Cassava Flour merupakan tepung yang terbuat dari 

singkong dan telah mengalami modifikasi pada proses pembuatannya. Dalam 

pembuatan tepung mocaf dilakukan proses khusus yaitu fermentasi dengan 

melibatkan mikroba dan zat tertentu sehingga terjadi perubahan pada singkong baik 

secara fisik, kimia, ataupun mikrobiologi. Tepung mocaf biasanya digunakan 

sebagai bahan substitusi dalam pembuatan beberapa produk makanan seperti roti 

dan kue kering (cookies). Pada umumnya tepung mocaf digunakan sebagai bahan 

substitusi tepung terigu dengan persentase sebesar 5-75% bahkan sampai 100%. 

Tepung mocaf tidak memiliki kandungan gluten sehingga aman dikonsumsi 

penderita diabetes (Sunarsi et al., 2011). Tepung mocaf diketahui memiliki 

kandungan protein yang rendah yaitu 3,39% (Tandrianto et al., 2014). Berdasarkan 

penelitian Subagio et al. (2012) penggunaan tepung mocaf dalam beras cerdas dapat 

menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes sebesar 24,2% dengan rutin 

mengkonsumsi selama 3 minggu. Oleh karena itu, penggunaan tepung mocaf 

sebagai bahan baku pembuatan cookies sangat cocok karena kandungan protein 

dalam mocaf rendah sehingga akan menghasilkan cookies yang renyah dan aman 

dikonsumsi oleh penderita diabetes. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh cookies mocaf yang 

disubstitusi dengan bubuk yakon & Spirulina platensis terhadap kadar gula darah 

dan berat badan hewan coba (tikus) hiperglikemia. 


