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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1.  Hasil Pembuatan Cookies 

Pembuatan cookies mocaf dalam penelitian ini menggunakan 3 formulasi bahan 

bubuk atau tepung, yaitu 0% (tanpa substitusi bubuk yakon & Spirulina platensis 

atau Cookies M), substitusi tepung mocaf, bubuk yakon, & Spirulina platensis 

dengan perbandingan dalam persen adalah 79 : 7 : 14 (Cookies MC1), dan substitusi 

tepung mocaf, bubuk yakon, & Spirulina platensis dengan perbandingan dalam 

persen adalah 79 : 14 : 7 (Cookies MC2). Hasil pembuatan cookies dapat dilihat 

pada Gambar 12. Selanjutnya dilakukan analisis proksimat dan analisis secara in 

vivo pada cookies dan diperoleh data sebagai berikut. 

 

Gambar 8. (a) Cookies M; (b) Cookies MC1; (c) Cookies MC2 

Keterangan : 

- M  = cookies mocaf tanpa substitusi (tepung mocaf : yakon : Spirulina platensis = 100 :  

  0 : 0 (dalam persen))  

- MC1 = cookies mocaf dengan substitusi (tepung mocaf : yakon : Spirulina platensis = 79 :  

  7 : 14 (dalam persen)) 

- MC2 = cookies mocaf dengan substitusi (tepung mocaf : yakon : Spirulina platensis = 79 :  

  14 : 7 (dalam persen)) 

 

3.2.  Hasil Proksimat Cookies 

Hasil proksimat cookies dengan perbedaan formulasi bahan bubuk (tepung) dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

 

 

 

 

 

a b c 
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Tabel 5. Hasil Proksimat Cookies 

Sampel Kadar Air Kadar Abu Kadar Gula 

Pereduksi 

Kadar Lemak Kadar Protein 

M 3,237±0,115a 1,575±0,063a 0,096±0,006a 0,267±0,058a   3,619±0,2678a 

MC1 4,604±0,199b 2,993±0,073b 0,106±0,000b 0,567±0,115b 11,323±1,570b 

MC2 5,235±0,170c 3,212 0,0777b 0,125±0,003c 1,100±0,100c   9,689±1,326b 

Keterangan : 

- Semua nilai merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi 

- Nilai dengan superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan perbedaan yang nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) menggunakan uji Duncan 

- M  = cookies mocaf tanpa substitusi (tepung mocaf : yakon : Spirulina platensis = 100 :  

  0 : 0 (dalam persen))  

- MC1 = cookies mocaf dengan substitusi (tepung mocaf : yakon : Spirulina platensis = 79 :  

  7 : 14 (dalam persen)) 

- MC2 = cookies mocaf dengan substitusi (tepung mocaf : yakon : Spirulina platensis = 79 :  

  14 : 7 (dalam persen)) 

 

Berdasarkan Tabel 5, hasil pengukuran kadar air, kadar gula pereduksi, dan kadar 

lemak pada masing-masing perlakuan yaitu cookies M, MC1, dan MC2 

menunjukkan adanya beda nyata. Penambahan bubuk yakon dan Spirulina platensis 

akan berpengaruh terhadap meningkatnya kadar air, kadar gula pereduksi, dan 

kadar lemak cookies. Hal itu terlihat dari adanya perbedaan nilai superscript huruf 

yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata pada ketiga jenis cookies. 

Selain itu, penambahan bubuk yakon yang lebih banyak pada cookies MC2 akan 

menghasilkan cookies yang memiliki kadar air, kadar gula pereduksi, dan kadar 

lemak yang semakin tinggi.  Penambahan bubuk yakon dan Spirulina platensis akan 

meningkatkan kadar abu cookies. Hasil pengukuran kadar abu pada cookies MC1 

dan MC2 tidak memiliki beda nyata, namun keduanya memiliki beda nyata dengan 

cookies M. Demikian halnya untuk kadar protein, adanya penambahan bubuk yakon 

dan Spirulina platensis akan membuat kadar protein cookies meningkat. 

Penambahan kedua bahan bubuk pada cookies MC1 dan MC2 tidak memiliki beda 

nyata, namun keduanya berbeda nyata dengan cookies M. 
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3.3.  Hasil Perlakuan Pemberian Cookies Secara In Vivo 

3.3.1.  Kadar Gula Darah Tikus  

Perlakuan pemberian cookies secara in vivo dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian cookies terhadap perubahan kadar gula darah 

tikus dan pengaruhnya terhadap berat badan. Hasil pengukuran kadar gula tikus setelah dilakukan pemberian cookies dapat dilihat pada Tabel 

6. 

 

Tabel 6. Kadar Gula Darah Tikus pada Tiap Kelompok Perlakuan Selama 30 Hari Pengamatan  

Kelompok 

Perlakuan 

Kadar Gula Darah (mg/dL) 

Hari ke-0 Hari ke-5 Hari ke-10 Hari ke-15 Hari ke-20 Hari ke-25 Hari ke-30 

PS (-) 103,67 ± 2,51ab 117,33 ± 7,02b 114,33± 7,09ab 104,67  ± 12,10ab 107,000 ± 11,53ab 114,00 ± 3,46ab 99,67 ± 6,43a 

PS (+) 110,67 ± 0,58c 98,33 ± 3,51b 77,33 ± 3,79a 105,00  ± 5,57c 105,33 ± 1,53c 105,00  ± 2,65c 124,000 ± 2,65d 

M 147,33 ± 8,08e 123,00 ± 10,44d 108,33 ± 3,79c 98,00 ± 9,85bc 96,00 ± 10,44abc  86,67  ± 4,16ab 82,33 ± 2,08a 

MC1 138,67 ± 7,64e 119,00 ± 9,54d 115,67 ± 6,43d 113,00 ± 4,36cd 103,33 ± 2,52bc  93,00  ± 2,65ab 86,00 ± 5,29a 

MC2 142,33 ± 9,07e 125,33 ± 5,13d 120,33 ± 4,93cd 110,00 ± 6,56bc 99,67 ± 8,50ab  93,67  ± 6,66a 89,00 ± 8,66a 
Keterangan : 

- Semua nilai merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi 

- Nilai dengan superscript huruf yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan perbedaan yang nyata antar hari pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) menggunakan 

uji Duncan 

- PS (-) = kelompok kontrol / tanpa induksi streptozotocin + pemberian pakan standar 

PS (+) = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar 

M  = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + cookies mocaf  tanpa substitusi (tepung mocaf : yakon : Spirulina platensis = 

  100 : 0 : 0) 

MC1 = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + cookies mocaf yang disubstitusi yakon & Spirulina platensis (tepung mocaf : 

yakon : Spirulina platensis = 79 : 7 : 14)  

MC2 = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + cookies mocaf yang disubstitusi yakon & Spirulina platensis (tepung mocaf : 

yakon : Spirulina platensis = 79 : 14 : 7) 
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Berdasarkan Tabel 6, pada kelompok perlakuan PS (-) nilai kadar gula darah 

cenderung mengalami peningkatan dan penurunan atau perubahan yang tidak 

menentu pada setiap pengukurannya. Pengukuran kadar gula darah kelompok 

perlakuan PS (-) pada hari ke-5 dan hari ke-30 saling berbeda nyata, selain itu kadar 

gula darah tertinggi terdapat pada hari ke-5 dan kadar gula darah terendah terdapat 

pada hari ke-30. Perlakuan pemberian pakan standar pada kelompok tanpa induksi 

streptozotocin pada pengukuran hari ke-0 dan hari ke-10 sampai hari ke-25 

menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata. Pada kelompok perlakuan PS (+) 

pengukuran kadar gula darah pada hari ke-15 sampai hari ke-30 cenderung 

mengalami peningkatan dibandingkan hari ke-5 dan hari ke-10. Pada pengukuran 

awal (hari ke-0) hasil yang diperoleh tidak berbeda nyata dengan hari ke-15 hingga 

25. Pada hari ke-5 dan hari ke-10 kadar gula darah mengalami penurunan dan 

keduanya saling berbeda nyata. Pada hari ke-30 kadar gula darah memiliki nilai 

tertinggi dan hasil itu berbeda nyata dengan setiap hari pengukuran. Pada kelompok 

dengan induksi streptozotocin dengan perlakuan pemberian cookies yaitu M, MC1, 

dan MC2 secara keseluruhan kadar gula darah tikus mengalami penurunan selama 

30 hari percobaan. Pada hari ke-0 ketiga kelompok memiliki kadar gula darah 

paling tinggi dan berbeda nyata dengan hari ke-30. Untuk mengetahui trend 
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penurunan kadar gula darah pada masing-masing kelompok perlakuan dapat dilihat 

pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Kadar Gula Darah Tikus Selama 30 Hari Pengamatan 

 

Keterangan :  

- PS (-) = kelompok kontrol / tanpa induksi streptozotocin + pemberian pakan standar 

PS (+) = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar 

M  = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + cookies  

  mocaf  tanpa substitusi (tepung mocaf : yakon : Spirulina platensis = 100 : 0 : 0) 

MC1 = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + cookies 

mocaf yang disubstitusi yakon & Spirulina platensis (tepung mocaf : yakon : 

Spirulina platensis = 79 : 7 : 14)  

MC2 = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + cookies 

mocaf yang disubstitusi yakon & Spirulina platensis (tepung mocaf : yakon : 

Spirulina platensis = 79 : 14 : 7) 

 

Berdasarkan Gambar 9, pada kelompok perlakuan PS (-) dan PS (+) kadar gula 

darah tikus cenderung mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak menentu 

setelah mendapat perlakuan pemberian pakan standar. Untuk perlakuan pemberian 

cookies yaitu M, MC1, dan MC2 pada tikus memberikan pengaruh terhadap 

penurunan kadar gula darah. Dapat dilihat bahwa kelompok tikus yang mendapat 

perlakuan pemberian cookies memiliki trend garis yang menurun. Hal itu 
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menunjukkan bahwa pemberian ketiga jenis cookies dapat menurunkan kadar gula 

darah tikus.   

 

3.3.2.  Persen Perubahan Kadar Gula Darah Tikus 

Perlakuan pemberian cookies pada tikus dilakukan selama 30 hari. Pengukuran 

kadar gula darah dilakukan pada hari ke-0, 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Berdasarkan 

Tabel 5, tikus yang mengalami diabetes dan diberi perlakuan dengan 3 jenis cookies 

memiliki kadar gula darah yang cenderung mengalami penurunan dalam setiap 

pengukurannya. Nilai perubahan penurunan kadar gula darah dalam setiap 

pengukurannya dapat dilihat pada Tabel 7.    
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Tabel 7. Persen Perubahan Kadar Gula Darah Tikus pada Kelompok Perlakuan Pemberian Cookies Selama 30 Hari Pengamatan 

Hari 

ke- 

KGD M 

(mg/dL) 

% Perubahan 

M 

KGD MC1 

(mg/dL) 

% Perubahan 

MC1 

KGD MC2 

(mg/dL) 

% Perubahan 

MC2 

0 147,33±8,08   138,67±7,64   142,33±9,07  

5 123,00±10,44 -16,13±11,08 119,00±9,54 -13,83±10,94 125,33±5,13 -11,83±3,37 

10 108,33±3,79 -11,42±9,34 115,67±6,43 -2,68±2,39 120,33±4,93 -3,99±0,78 

15 98,00±9,85 -9,49±9,03 113,00±4,36 -2,25±1,63 110,00±6,56 -8,62±2,82 

20 96,00±10,44 -2,08±1,85 103,33±2,52 -8,47±4,11 99,67±8,50 -9,48±2,63 

25 86,67±4,16 -9,16±8,78 93,00±2,65 -9,96±3,54 93,67±6,66 -5,93±2,40 

30 82,33±2,08 -4,92±2,69 86,00±5,29 -7,59±3,10 89,00±8,66 -5,07±3,39 
Keterangan : 

- M  = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + cookies mocaf  tanpa substitusi (tepung mocaf : yakon : Spirulina platensis = 

  100 : 0 : 0) 

MC1 = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + cookies mocaf yang disubstitusi yakon & Spirulina platensis (tepung mocaf : 

  yakon : Spirulina platensis = 79 : 7 : 14)  

MC2 = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + cookies mocaf yang disubstitusi yakon & Spirulina platensis (tepung mocaf : 

  yakon : Spirulina platensis = 79 : 14 : 7) 

- (-) = penurunan 
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Berdasarkan Tabel 7, nilai penurunan terbesar terdapat pada hari ke-5 untuk 

semua kelompok perlakuan. Pada kelompok M persen penurunan kadar gula 

darah memiliki nilai yang relatif besar jika dibandingkan dengan kelompok 

lainnya. Pada kelompok M, persen penurunan kadar gula darah mengalami 

penurunan yang cukup besar pada hari ke-20, namun nilai itu kembali 

meningkat pada hari ke-25. Pada kelompok MC1 besarnya penurunan kadar 

gula darah pada hari ke-10 dan 15 mengalami penurunan yang cukup besar 

jika dibandingkan dengan hari ke-5. Pada hari ke-20 hingga hari ke-30 persen 

penurunan kadar gula darah kembali meningkat. Pada kelompok MC2 persen 

penurunan pada hari ke-10 hingga hari ke-30 cenderung fluktuatif dan persen 

penurunannya semakin kecil pada pengukuran hari ke-30. 
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3.3.3.  Berat Badan Tikus 

Hasil pengukuran berat badan tikus setelah dilakukan pemberian cookies dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Berat Badan Tikus pada Tiap Kelompok Perlakuan Selama 30 Hari Pengamatan 

Kelompok 

Perlakuan 

Berat Badan (gram) 

Hari ke-0 Hari ke-5 Hari ke-10 Hari ke-15 Hari ke-20 Hari ke-25 Hari ke-30 

PS (-) 155,67 ± 12,50a1 168,00 ± 8,89ab1 178,00 ± 10,54b1 186,33 ± 10,02bc1 200,000 ± 9,17cd2 215,33 ± 11,15d2 223,333 ± 11,37e2 

PS (+) 221,67 ± 3,51a2 229,67 ± 4,93b2 239,67 ± 4,16c2 252,00 ± 3,46d2 255,33 ± 5,03de3 259,67 ± 3,06e34 267,33 ± 2,08f3 

M 177,33 ± 10,41a1 203,67 ± 14,36b2 221,33 ± 17,04bc2 235,33 ± 15,50c2 242,33 ± 14,74cd3 263,33 ± 2,52de4 273,00 ± 6,25e3 

MC1 207,67 ± 6,03a2 208,33 ± 4,16a2 218,67 ± 8,02a2 236,00 ± 10,39b2 241,00 ± 13,89b3 248,00 ± 9,64b3 238,67 ± 12,43b2 

MC2 168,00 ± 19,31a1 147,00 ± 29,00ab1 154,00 ± 27,00abc1 169,67 ± 19,01abc1 178,33 ± 11,06abc1 186,00 ± 7,81bc1 195,67 ± 8,08c1 
Keterangan : 

- Semua nilai merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi 

- Nilai dengan superscript huruf yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan perbedaan yang nyata antar hari pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) menggunakan 

uji Duncan 

- Nilai dengan superscript angka yang berbeda pada tiap baris menunjukkan perbedaan yang nyata antar kelompok perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) 

menggunakan uji Duncan 

- PS (-) = kelompok kontrol / tanpa induksi streptozotocin + pemberian pakan standar 

 PS (+) = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar 

 M  = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + cookies mocaf  tanpa substitusi (tepung mocaf : yakon : Spirulina platensis = 

  100 : 0 : 0) 

 MC1 = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + cookies mocaf yang disubstitusi yakon & Spirulina platensis (tepung mocaf : 

  yakon : Spirulina platensis = 79 : 7 : 14)  

 MC2 = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + cookies mocaf yang disubstitusi yakon & Spirulina platensis (tepung mocaf : 

  yakon : Spirulina platensis = 79 : 14 : 7) 
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Berdasarkan Tabel 8, berat badan tikus pada kelompok PS (-), PS (+), dan M 

mengalami peningkatan mulai dari hari ke-0 sampai hari ke-30. Pada ketiga 

kelompok perlakuan terjadi peningkatan berat badan yang cukup signifikan dan 

terdapat perbedaan yang nyata pada hari ke-30 jika dibandingkan hari ke-0. Hal itu 

ditunjukkan dengan adanya nilai superscript huruf yang berbeda. Pada kelompok 

MC1 berat badan tikus tidak berbeda nyata pada hari ke-0 hingga hari ke-10, namun 

berbeda nyata dengan hari ke-15 hingga hari ke-30. Pada kelompok MC2 berat 

badan tikus pada hari ke-0 dan hari ke-30 memiliki beda nyata yang ditunjukkan 

dengan nilai superscript huruf yang berbeda pula. Berat badan tikus pada kelompok 

MC2 mengalami penurunan pada hari ke-10, namun mengalami peningkatan 
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kembali pada hari ke-15. Untuk mengetahui trend kenaikan berat tikus coba dapat 

dilihat pada Gambar 10. 

 

Pengukuran berat badan pada hari ke-0, semua kelompok perlakuan tidak berbeda 

nyata, dan hal itu ditunjukkan dengan nilai superscript angka yang sama. Pada hari 

ke-5 hingga hari ke-15, berat badan tikus pada kelompok PS (+), M, dan MC1 tidak 

berbeda nyata, namun ketiganya berbeda nyata dengan PS (-) dan MC2. Dalam hal 

ini berat badan tikus pada kelompok PS (+), M, dan MC1 memiliki nilai yang lebih 

besar bila dibandingkan dengan kelompok PS (-) dan MC2. Pada hari ke-20, berat 

badan tikus untuk kelompok PS (+), M, dan MC1 tidak berbeda nyata, namun pada 

kelompok PS (-) dan MC2 berbeda nyata. Pengukuran berat badan pada hari ke-25 

menunjukkan tidak terdapat beda nyata pada kelompok PS (+) dan M, namun untuk 

keempat kelompok lainnya saling berbeda nyata dengan adanya nilai superscript 

angka yang tidak sama. 

 

 

Gambar 10. Berat Badan Tikus Selama 30 Hari Pengamatan 

  

Keterangan :  

- PS (-) = kelompok kontrol / tanpa induksi streptozotocin + pemberian pakan standar 

PS (+) = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar 
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M  = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + cookies  

  mocaf  tanpa substitusi (tepung mocaf : yakon : Spirulina platensis = 100 : 0 : 0) 

MC1 = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + cookies 

mocaf yang disubstitusi yakon & Spirulina platensis (tepung mocaf : yakon : 

Spirulina platensis = 79 : 7 : 14)  

MC2 = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + cookies 

mocaf yang disubstitusi yakon & Spirulina platensis (tepung mocaf : yakon : 

Spirulina platensis = 79 : 14 : 7) 

 

Berdasarkan Gambar 10, terjadi peningkatan berat badan pada tikus yang 

ditunjukkan dengan trend garis yang meningkat selama 30 hari diberi perlakuan 

pemberian pakan standar dan cookies. Pada kelompok perlakuan PS (-) dan PS (+), 

perlakuan pemberian pakan standar pada tikus memberikan pengaruh yang besar 

terhadap peningkatan berat badan yang ditunjukkan dengan trend garis yang 

meningkat pada Gambar 10. Pada kelompok perlakuan M, perlakuan pemberian 

cookies mocaf pada tikus yang diinduksi dengan streptozotocin menunjukkan trend 

peningkatan yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Untuk kelompok 

perlakuan MC1 dan MC2, perlakuan pemberian cookies mocaf yang disubstitusi 

bubuk yakon dan Spirulina platensis dalam persen sebesar 14 : 7 dan 7 : 14 (dengan 

79% tepung mocaf) secara umum menunjukkan adanya peningkatan berat badan 

dengan trend garis yang meningkat. Namun, pada kelompok perlakuan MC1 dan 

MC2 terjadi penurunan berat badan tikus pada hari ke-30 dan hari ke-5.      
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3.3.4.  Persen Kenaikan Berat Badan Tikus 

Perlakuan pemberian cookies pada tikus dilakukan selama 30 hari. Pengukuran berat badan dilakukan pada hari ke-0, 5, 10, 15, 20, 25, dan 

30. Berdasarkan Tabel 8, tikus yang diinduksi dengan streptozotocin dan diberi perlakuan dengan 3 jenis cookies memiliki berat badan yang 

cenderung meningkat dalam setiap pengukurannya. Besarnya perubahan berat badan dalam setiap pengukuran dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Persen Perubahan Berat Badan Tikus pada Kelompok Perlakuan Pemberian Cookies Selama 30 Hari Pengamatan 

Hari 

ke- 
 BB M (g) % Perubahan M BB MC1 (g) 

% Perubahan 

MC1 
BB MC2 (g) 

% Perubahan 

MC2 

0 177,33±10,41  207,67±6,03  168,00±19,31  

5 203,67±14,36 +12,88±1,06 208,33±4,14 +0,32±1,83 147,00±29,00 -18,69±36,24 

10 221,33±17,04 +7,95±1,17 218,67±8,02 +4,69±1,69 154,00±27,00 +4,80±2,17 

15 235,33±15,50 +5,95±3,32 236,00±10,39 +7,15±7,01 169,67±19,01 +9,67±5,87 

20 242,33±14,74 +2,90±1,97 241,00±13,89 +2,02±1,35 178,33±11,06 +4,80±10,04 

25 262,33±2,52 +8,00±4,72 248,00±9,64 +2,87±2,07 186,00±7,81 +4,00±7,79 

30 273,00±6,25 +3,52±1,42 238,67±12,42 -4,14±7,60 195,67±8,08 +4,92±2,36 
Keterangan : 

- M  = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian cookies mocaf  tanpa substitusi (tepung mocaf : yakon : Spirulina platensis = 100 : 0 : 0) 

MC1 = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian cookies mocaf yang disubstitusi yakon & Spirulina platensis (tepung mocaf : yakon : Spirulina 

platensis = 79 : 7 : 14)  

MC2 = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian cookies mocaf yang disubstitusi yakon & Spirulina platensis (tepung mocaf : yakon : Spirulina 

  platensis = 79 : 14 : 7) 

- (+)  = kenaikan 

(-) = penurunan  
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Pemberian ketiga jenis cookies akan berpengaruh pada perubahan berat badan tikus 

(Gambar 10). Berdasarkan Tabel 9, persen peningkatan berat badan tikus pada 

kelompok M memiliki nilai peningkatan yang paling besar dibandingkan kedua 

kelompok lainnya, namun besarnya peningkatan cenderung fluktuatif pada setiap 

pengukuran. Nilai atau persen kenaikan yang paling besar terjadi pada hari ke-5 dan 

persen kenaikan mengalami penurunan pada hari ke-10 hingga hari ke-20. Pada 

kelompok MC1, persen kenaikan berat tikus selama 30 hari memiliki nilai yang 

lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok M. Pada kelompok MC1 persen 

kenaikan berat badan paling besar terjadi pada hari ke-15. Pada kelompok MC1 

besarnya kenaikan berat badan tikus mengalami peningkatan pada hari ke-5 hingga 

hari ke-15, namun mengalami penurunan saat memasuki hari ke-20. Pada kelompok 

MC2, besarnya kenaikan berat badan tikus mengalami penurunan yang signifikan 

pada hari ke-5 dibandingkan kedua kelompok lainnya. Setelah hari ke-10, besarnya 

kenaikan berat badan mengalami peningkatan sampai dengan hari ke-15. Dalam hal 

ini terdapat kesamaan antara kelompok MC1 dan MC2 yaitu setelah hari ke-15, 

besarnya kenaikan berat badan tikus mengalami penurunan. 
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3.3.5.  Korelasi Kadar Gula Darah dan Berat Badan Tikus pada Setiap 

 Perlakuan 

Data kadar gula darah (KGD) dan berat badan (BB) dilakukan pengujian korelasi 

untuk mengetahui hubungan antara KGD dan BB. Hasil pengujian korelasi KGD 

dan BB antar kelompok perlakuan dapat dilihat pada Tabel 10. 

 

Tabel 10. Korelasi Kadar Gula Darah dan Berat Badan Tikus pada Setiap 

 Perlakuan 

Kelompok 

Perlakuan 

Koefisien Korelasi Signifikansi 

PS (-) -0,211 0,359 

PS (+) 0,387 0,083 

M -0,901** 0,000 

MC1 -0,738** 0,000 

MC2 -0,510* 0,018 
Keterangan :  

- ** menunjukkan interaksi yang signifikan pada tingkat kepercayaan 99% 

- PS (-) = kelompok kontrol / tanpa induksi streptozotocin + pemberian pakan standar 

 PS (+) = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar 

 M  = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + cookies  

  mocaf  tanpa substitusi (tepung mocaf : yakon : Spirulina platensis = 100 : 0 : 0) 

 MC1 = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + cookies  

  mocaf yang disubstitusi yakon & Spirulina platensis (tepung mocaf : yakon :  

  Spirulina platensis = 79 : 7 : 14)  

 MC2 = kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + cookies  

  mocaf yang disubstitusi yakon & Spirulina platensis (tepung mocaf : yakon :  

  Spirulina platensis = 79 : 14 : 7) 

 

Pada Tabel 10, dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara KGD dan BB pada 

kelompok PS (-) adalah -0,211. Hal itu menunjukkan bahwa KGD dan BB PS (-) 

memiliki hubungan yang lemah dan terbalik ditandai dengan nilai korelasi yang 

minus (-). Nilai signifikansi sebesar 0,359 menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi 

yang signifikan antara KGD dan BB pada kelompok PS (-). Pada kelompok PS (+) 

nilai korelasi sebesar 0,387 dan hal itu menunjukkan adanya hubungan lemah dan 

tidak terbalik. Nilai signifikansi sebesar 0,083 menunjukkan tidak terdapat nilai 

korelasi yang signifikan antara KGD dan BB pada kelompok PS (+). Nilai korelasi 

KGD dan BB pada kelompok M dan MC1 sebesar -0,901** dan -0,738**. Hal itu 

menunjukkan bahwa hubungan KGD dan BB kelompok M dan MC1 adalah sangat 

kuat atau nyata (pada tingkat kepercayaan 99%) dan terbalik ditandai dengan nilai 
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korelasi yang minus (-). Untuk kelompok MC2 nilai korelasi sebesar -0,510* dan 

menunjukkan bahwa hubungan KGD dan BB adalah kuat dan terbalik.  

 


