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4. PEMBAHASAN 

 

4.1.  Pembuatan Cookies  

Daun yakon atau biasa disebut daun insulin memiliki khasiat untuk menurunkan 

kadar gula darah. Selain itu, kandungan senyawa-senyawa fenolik dalam yakon 

dapat memberikan efek antioksidan (Taylor, 2006). Dalam penelitian ini dilakukan 

pengeringan terlebih dahulu terhadap daun yakon. Daun yakon yang digunakan 

berasal dari daerah Temanggung. Pembuatan bubuk yakon dilakukan dengan 

mengeringkan daun yakon segar sebanyak 10 kg menggunakan metode Solar 

Tunnel Drying (STD). Metode STD merupakan teknik pengeringan sederhana 

dengan bantuan sinar matahari. Kelebihan dari metode STD antara lain biayanya 

relatif murah, waktu pengeringan cepat, serta bahan yang dikeringkan dapat 

terhindar dari kotoran, insekta, dan burung. Suhu dalam area pengeringan dapat 

terkendali sekitar 600C dan dapat membunuh insekta yang terbawa pada saat 

pengisian atau penataan sampel. Apabila diperlukan suhu diatas 800C pada area 

pengeringan dapat dilakukan dengan menghentikan sementara aliran udara, yang 

cukup untuk membunuh bakteri patogen (Damadi & Ananingsih, 2008). Daun 

yakon yang telah dikeringkan mengalami susut sebanyak 88,38%, sehingga 

diperoleh bubuk yakon sebesar 1,162 kg. Selain daun yakon, dalam penelitian ini 

juga digunakan Spirulina platensis yang dikenal sebagai sumber pangan fungsional 

dan memiliki efek antioksidan serta dapat menurunkan kadar kolesterol 

(Christwardana et al., 2013).  

 

Cookies merupakan produk bakery yang memiliki tekstur renyah. Menurut Bennion 

& Hughes (1970) untuk menghasilkan produk cookies yang renyah, tepung yang 

digunakan adalah tepung dengan kandungan protein rendah. Tepung mocaf 

merupakan tepung yang memiliki kandungan protein rendah yaitu 3,39% sehingga 

cocok dijadikan bahan dasar pembuatan cookies (Tandrianto et al., 2014). Dalam 

penelitian ini, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan cookies antara lain 

tepung mocaf, bubuk yakon, biomasa kering Spirulina platensis, susu skim cair, 

dan gula sukralosa. Tujuan penggunaan tepung mocaf, susu skim cair, dan gula 

sukralosa sebagai bahan pembuatan cookies untuk menghasilkan produk yang 

memiliki kandungan lemak dan gula yang rendah. 
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Penderita diabetes melitus diharuskan untuk membatasi asupan makanan yang 

tinggi gula dan lemak. Selain itu, penderita diabetes melitus juga dianjurkan untuk 

tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan lemak jenuh tinggi 

(Azrimaidaliza, 2011).  

 

Susu skim cair merupakan produk susu cair yang sebagian besar lemaknya sudah 

dihilangkan dan memiliki nilai indeks glisemik (IG) sebesar 32. Oleh karena itu, 

susu skim baik dikonsumsi oleh penderita diabetes melitus. Sukralosa merupakan 

pemanis buatan yang berbentuk kristal putih. Sukralosa memiliki tingkat kemanisan 

yang lebih tinggi dari sukrosa yaitu 600 kali dan tidak memiliki nilai kalori. 

Sukralosa dapat dikonsumsi manusia dengan ADI sebanyak 10-15 mg/kg berat 

badan. Pemanis buatan ini tidak digunakan sebagai sumber energi oleh tubuh 

karena tidak dapat terurai seperti sukrosa. Di dalam tubuh, sukralosa tidak dicerna 

dan langsung dikeluarkan tanpa mengalami perubahan sehingga tidak berpengaruh 

pada metabolisme khususnya karbohidrat (Rodero et al., 2009). Oleh karena itu, 

penggunaan sukralosa dalam bahan pangan untuk dikonsumsi oleh penderita 

diabetes melitus. 

 

Dalam pembuatan cookies mocaf terdapat 3 formulasi terpilih (Tabel 3) yaitu 

cookies M, cookies MC1, dan cookies MC2. Dalam hal ini dilakukan substitusi 

terhadap bahan bubuk / tepung yang digunakan. Pada formulasi cookies M bahan 

bubuk yang digunakan adalah 100% tepung mocaf. Pada formulasi cookies MC1 

substitusi bahan bubuk yang digunakan yaitu 79% tepung mocaf, 14% bubuk 

Spirulina platensis, dan 7% bubuk yakon. Pada formulasi cookies MC2 substitusi 

bahan bubuk yang digunakan yaitu 79% tepung mocaf, 7% bubuk Spirulina 

platensis, dan 14% bubuk yakon. Pemilihan formulasi didasarkan oleh penelitian 

pendahuluan yang telah dilakukan. Pada penelitian pendahuluan substitusi bahan 

bubuk (bubuk Spirulina platensis dan bubuk yakon) lebih dari 40% sehingga 

cookies yang dihasilkan memiliki warna yang terlalu pekat dan rasanya terlalu 

pahit. Oleh karena itu, dilakukan pengurangan terhadap besarnya substitusi bubuk 

Spirulina platensis dan bubuk yakon.  
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Cookies yang dihasilkan dalam penelitian adalah cookies rendah lemak dan gula. 

Penggunaan bahan-bahan rendah lemak dan gula juga menjadi faktor penentu 

kandungan kimia cookies yang dihasilkan. Dalam hal ini, cookies yang dibuat 

ditujukan bagi penderita diabetes ataupun bagi penderita yang diduga mengalami 

diabetes (prediabetes). Penderita diabetes dianjurkan untuk menjalani diet ketat 

terkait asupan lemak dan karbohidrat. Untuk mengetahui kandungan kimia pada 

ketiga jenis cookies, dilakukan analisis proksimat meliputi analisis kadar air, kadar 

abu, kadar lemak, kadar gula pereduksi, dan kadar protein. 

    

4.2.  Proksimat Cookies      

Kadar air merupakan kandungan air pada suatu bahan yang dinyatakan dalam 

persen. Kadar air sangat berpengaruh pada karakteristik bahan pangan terutama 

dalam hal penampakan, tekstur, dan cita rasa bahan pangan. Selain itu, kadar air 

juga berpengaruh dalam menentukan kesegaran suatu bahan dan umur simpan 

produk pangan (Winarno, 1997). Berdasarkan Tabel 5, cookies mocaf (M) memiliki 

kandungan kadar air sebesar 3,237%. Kadar air pada cookies mocaf (M) memiliki 

nilai paling rendah apabila dibandingkan dengan cookies mocaf yang disubstitusi 

dengan bubuk yakon dan bubuk Spirulina platensis. Cookies yang memiliki 

kandungan kadar air paling tinggi adalah cookies mocaf yang disubstitusi bubuk 

yakon dan Spirulina platensis dengan perbandingan 14 : 7 persen (MC2) yaitu 

sebesar 5,235%.  

 

Berdasarkan Tabel 5, dengan adanya substitusi bahan bubuk yaitu yakon dan 

Spirulina platensis maka kadar air cookies akan meningkat. Syarat mutu cookies 

berdasarkan SNI 01-2973-1992, kadar air dalam produk cookies tidak lebih dari 5%. 

Pada cookies MC2 memiliki kadar air yang melebihi batas SNI 01-2973-1992 yaitu 

5,235%. Dalam hal ini substitusi daun yakon yang lebih besar memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap kadar air cookies MC2. Berdasarkan Lachman 

et al. (2003) kandungan air dalam daun yakon segar sekitar 83-92%. Dalam 

penelitian ini, daun yakon dikeringkan dahulu menggunakan STD selama 2 jam. 

Dari 10 kg daun yakon segar akan mengalami susut sebanyak 88,38% sehingga 

diperoleh berat kering / bubuk yakon sebesar 1, 162 kg. Dalam hal ini, dari 100% 



53 

 

bahan yang digunakan mengalami penyusutan sebanyak 88,38%. Penyusutan yang 

terjadi dikarenakan adanya pengurangan terhadap kadar air daun yakon, sehingga 

diperkirakan kadar air dalam daun yakon kering sebesar 11% (berdasarkan besar 

penyusutan terhadap daun yakon yang digunakan). Nilai kadar air yakon sebesar 

11% lebih tinggi dibandingkan kadar air pada Spirulina platensis yaitu 7,05%. Oleh 

karena itu kadar air pada cookies yang disubstitusi dengan yakon  dan Spirulina 

platensis sebesar 14 : 7 persen atau MC2 memiliki nilai yang paling tinggi 

dibandingkan kedua cookies lainnya, karena kandungan air pada daun yakon lebih 

tinggi dibandingkan Spirulina platensis.  

 

Penentuan kadar abu biasanya digunakan untuk menetukan parameter nilai gizi 

suatu bahan pangan. Selain itu, pengukuran kadar abu juga dapat digunakan untuk 

mengetahui besarnya kandungan mineral yang ada pada bahan pangan 

(Sudarmadjie, 2003). Kadar abu pada cookies mocaf memiliki nilai terkecil yaitu 

1,575% (Tabel 5). Pada cookies mocaf yang disubstitusi bubuk yakon dan bubuk 

Spirulina platensis memiliki kadar abu yang lebih besar dibandingkan cookies M. 

Berdasarkan syarat mutu cookies pada SNI 01-2973-1992, kandungan abu pada 

cookies tidak lebih dari 2%. Namun pada MC1 dan MC2 memiliki kadar abu yang 

melebihi 2% yaitu sebesar 2,993% dan 3,212%. Hal itu dipengaruhi oleh kadar abu 

yang tinggi pada yakon dan Spirulina platensis yaitu sebesar 15,98% dan 13,55% 

(Lachman et al., 2003; Asthary et al., 2013). Kadar abu dalam Spirulina platensis 

menunjukkan kandungan mineral didalamnya. Kandungan mineral yang terdapat 

dalam Spirulina platensis antara lain kalsium, klorida, natrium, kalium, iodium, 

magnesium, dan zink (Asthary et al., 2013). Pada daun yakon, mineral yang 

terkandung didalamnya antara lain kalsium, besi, tembaga, mangan, zink, dan 

fosfor (Lachman et al., 2003). Oleh karena itu, dengan adanya substitusi daun yakon 

dan Spirulina platensis akan menambah kandungan mineral pada cookies mocaf 

MC1 dan MC2. 

 

Kadar gula darah erat kaitannya dengan kandungan glukosa pada bahan pangan, 

oleh karena itu dilakukan pengukuran gula pereduksi untuk menentukan kandungan 

glukosa menggunakan metode Luff Schoorl. Gula pereduksi merupakan golongan 
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karbohidrat sederhana meliputi monosakarida dan beberapa disakarida yang 

memiliki kemampuan mereduksi. Kadar gula pereduksi pada cookies mocaf (M) 

memiliki nilai paling kecil yaitu 0,096%. Cookies MC1 memiliki kadar gula 

pereduksi sebesar 0,106% dan cookies MC2 memiliki kadar gula pereduksi sebesar 

0,125%. Adanya penambahan bubuk yakon dan Spirulina platensis akan 

berpengaruh pada meningkatnya kadar gula pereduksi cookies. Berdasarkan 

rekomendasi WHO (2003) batas maksimum konsumsi gula per hari adalah 10 

persen dari total energi atau 50 gram. Hasil pengukuran terhadap gula pereduksi 

menunjukkan bahwa kandungan glukosa pada ketiga cookies tergolong kecil bila 

dibandingkan dengan rekomendasi WHO. Oleh karena itu, ketiga cookies aman 

dikonsumsi oleh penderita diabetes karena memiliki kandungan glukosa yang 

rendah.         

 

Hasil proksimat kadar lemak pada cookies berkisar antara 0,2 – 1,1% (Tabel 5). 

Kadar lemak pada cookies M, cookies MC1, dan cookies MC2 yaitu 0,267%, 

0,567%, dan 1,100%. Adanya substitusi bahan bubuk yakon dan Spirulina platensis 

dapat meningkatkan kandungan lemak pada cookies. Dalam hal ini, penambahan 

bubuk yakon yang lebih banyak pada cookies MC2 menghasilkan kadar lemak yang 

tinggi. Berdasarkan SNI 01-2973-1992, kandungan lemak pada cookies minimal 

9,5%. Hal itu sangat berbeda terkait hasil analisis kandungan lemak pada ketiga 

cookies. Kandungan lemak yang rendah dipengaruhi oleh penggunaan bahan-bahan 

dasar pembuat cookies yang juga memiliki kandungan lemak yang rendah. 

Kandungan lemak pada yakon dan Spirulina platensis yaitu 7,40% dan 4,17% 

(Lachman et al., 2003; Asthary et al., 2013). Kandungan lemak pada cookies yang 

tergolong rendah berpengaruh pada tekstur dan penampakan cookies yang 

dihasilkan. Rendahnya kandungan lemak pada cookies M, MC1, MC2 membuat 

penampakan cookies kurang menarik (tidak berminyak) dan teksturnya sangat keras 

(Matz, 1992). Batas konsumsi lemak dalam 1 hari adalah kurang dari 8% 

(Azrimaidaliza, 2011). Berdasarkan hasil pengukuran kadar lemak cookies 

menunjukkan bahwa kadar lemak pada ketiga cookies tergolong rendah yaitu 

sekitar 0,2-1,1%. Oleh karena itu, cookies mocaf dan cookies mocaf yang 
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disubstitusi bubuk yakon dan bubuk Spirulina platensis aman dikonsumsi oleh 

penderita diabetes yang memerlukan asupan makanan dengan kadar lemak rendah. 

  

Hasil proksimat kadar protein cookies mocaf (M) sebesar 3,619%, sedangkan kadar 

protein cookies MC1 dan MC2 adalah 11,323% dan 9,689%. Cookies mocaf yang 

disubstitusi bubuk yakon dan bubuk Spirulina platensis memiliki kandungan 

protein yang lebih besar dibandingkan cookies mocaf (M). Ciri khas Spirulina 

platensis adalah memiliki kandungan protein yang tinggi yaitu sebesar 59,64% 

(Asthary et al., 2013), sedangkan kandungan protein pada yakon sebesar 17,12% 

(Lachman et al., 2003). Kandungan protein pada MC1 lebih tinggi dibandingkan 

kedua jenis cookies lainnya, namun tidak berbeda nyata dengan MC2. Pada MC1 

substitusi bubuk yakon dan bubuk Spirulina platensis adalah 7 : 14 persen. 

Penambahan Spirulina platensis yang lebih banyak pada MC1, menghasilkan kadar 

protein cookies yang paling tinggi. Berdasarkan SNI 01-2973-1992 kandungan 

protein pada cookies minimal 6%. Kandungan cookies MC1 dan MC2 memenuhi 

standar SNI dengan nilai kandungan protein yang lebih dari 6%. Kandungan protein 

cookies M tidak memenuhi standar SNI, karena kadar protein tepung mocaf 

tergolong rendah yaitu 1,2% (Sunarsi et al., 2011).  

 

4.3. Hasil Pengujian In Vivo Terhadap Kadar Gula Darah dan Berat 

Badan Tikus 

Pengujian in vivo dilakukan menggunakan tikus putih jantan (Rattus norvegicus) 

strain wistar yang berusia 2-3 bulan. Tikus yang digunakan memiliki berat badan 

180-200 gram. Untuk mengkondisikan tikus dalam keadaan hiperglikemia 

dilakukan pemberian diabetogenik seperti alloxan dan streptozotocin. 

Streptozotocin (STZ) lebih banyak digunakan untuk menghasilkan tikus diabetes 

karena dapat secara langsung merusak sel β pulau Langerhans. Streptozotocin dapat 

menembus sel β Langerhans melalui transporter glukosa GLUT 2. Oleh aksi STZ 

secara intraseluler akan menghasilkan perubahan DNA sel β pankreas sehingga 

sekresi insulin terganggu (Nugroho, 2006). Penggunaan STZ dinilai lebih baik dan 

efektif dibandingkan aloksan karena lebih stabil saat diaplikasikan pada tikus dan 
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dapat menghasilkan komplikasi kronis dan akut seperti halnya yang terjadi pada 

manusia (Eleazu et al., 2013). 

 

Pemberian dosis STZ pada tikus bermacam-macam tergantung cara injeksi yang 

dilakukan. Secara intravena pemberian dosis STZ sebanyak 40-60 mg/kg, 

sedangkan secara intraperitoneal (ip) dosis STZ yang diberikan lebih dari 40 mg/kg 

BB untuk menghasilkan diabetes tipe I (Nugroho, 2006). Menurut Eleazu et al. 

(2013) pemberian STZ untuk tikus sebesar 50-75 mg/kg BB secara intraperitoneal. 

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian pendahuluan menggunakan 5 ekor tikus. 

Injeksi STZ yang diiberikan sebanyak 45 mg/kg BB tikus secara intraperitoneal. 

Hasil yang diperoleh adalah tikus mengalami hiperglikemia dengan kadar gula 

darah yang tinggi diatas 400 mg/dL. Dari hasil penelitian pendahuluan terdapat 2 

tikus yang mati. Oleh karena itu, pada uji utama dosis STZ diturunkan menjadi 40 

mg/kg BB. Namun setelah 14 hari pasca injeksi STZ terdapat kelompok tikus 

percobaan yang tidak mengalami hiperglikemia dan kadar gula darahnya kurang 

dari 140 mg/dL. Menurut Eleazu et al. (2013) pemberian STZ dengan dosis kurang 

dari 50 mg/kg BB tidak efektif untuk menginduksi diabetes karena dapat terjadi 

penyembuhan secara spontan. Sensitivitas STZ dalam menginduksi tikus 

dipengaruhi jenis tikus yang digunakan. Walaupun terdapat kelompok yang tidak 

mengalami hiperglikemia atau kadar gula darahnya tidak mencapai 140 mg/dL, 

penelitian tetap dilanjutkan untuk mengetahui efek cookies mocaf terhadap 

perubahan kadar gula darah tikus. 

 

Untuk memenuhi asupan makanan pada tikus sebanyak 20 gram/hari, dilakukan 

pemberian pakan dengan cara substitusi terhadap pakan standar dan cookies 

sebanyak 1 : 1. Pemberian makan pada tikus dalam 1 hari adalah 10 gram pakan 

standar ditambah dengan 10 gram cookies. Penelitian ini dibagi dalam 4 kelompok 

percobaan tikus yaitu kelompok kontrol (PS-) atau tanpa induksi STZ, kelompok 

dengan induksi streptozotocin + pemberian cookies mocaf tanpa substitusi, 

kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian cookies mocaf yang 

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

= 79 : 7 : 14) atau MC1, kelompok dengan induksi streptozotocin + pemberian 
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cookies mocaf yang disubstitusi yakon & Spirulina platensis (tepung mocaf : 

yakon : Spirulina platensis = 79 : 14 : 7) atau MC2. Asupan makanan yang 

dikonsumsi setiap hari sangat berpengaruh terhadap kadar gula dalam darah. 

Pengambilan darah dilakukan pada hari ke-0, 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 dari 

dimulainya pemberian cookies.     

 

Hasil pengukuran kadar gula darah menunjukkan hasil yang berbeda antar 

kelompok perlakuan (Tabel 6). Pada kelompok perlakuan dengan pemberian pakan 

standar, hasil pengukuran kadar gula darah menunjukkan adanya peningkatan dan 

penurunan yang tidak stabil. Pada kelompok perlakuan PS (-), kadar gula darah 

tikus yang tidak diinduksi streptozotocin mengalami peningkatan dan penurunan 

dengan  rentang perubahan yang tidak besar. Pada kelompok perlakuan PS (+) kadar 

gula darah tikus yang diinduksi streptozotocin  mengalami penurunan pada hari ke-

5 dan 10, namun kadar gula darah mengalami kenaikan memasuki hari ke-15. 

Pengukuran kadar gula darah pada hari ke-15 hingga 25 cenderung stabil dengan 

hasil yang ditunjukkan sebesar 105 mg/dL. Pada pengukuran kadar gula darah hari 

ke-30 terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan hari lainnya. 

Perlakuan pemberian cookies pada tikus menunjukkan hasil yang positif terhadap 

penurunan kadar gula darah. Pemberian cookies dapat menurunkan kadar gula 

darah tikus selama 30 hari (Tabel 6 dan Gambar 9). Penurunan kadar gula darah 

ditunjukkan dengan adanya trend garis yang menurun pada kelompok perlakuan 

dengan pemberian cookies. Pemberian ketiga jenis cookies dapat menurunkan kadar 

gula darah tikus, namun besarnya perubahan pada setiap perlakuan berbeda-beda 

(Tabel 7). Berdasarkan persen perubahan kadar gula darah kelompok perlakuan M 

menunjukkan hasil perubahan yang paling besar apabila dibandingkan 2 kelompok 

perlakuan pemberian cookies lainnya. Pada kelompok perlakuan dengan pemberian 

cookies mocaf yang disubstitusi daun yakon dan Spirulina platensis atau MC1 dan 

MC2 memberikan hasil hampir sama. Penurunan dan peningkatan persen 

perubahan kadar gula darah memiliki nilai tidak jauh berbeda diantara keduanya. 

Besarnya kadar gula darah diawal penelitian atau hari ke-0 hingga hari ke-30 

memiliki nilai penurunan yang hampir sama pula.  
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Asupan karbohidrat dan lemak pada penderita diabetes harus dibatasi untuk 

menjaga kadar gula darah tidak mengalami peningkatan secara signifikan. 

Berdasarkan Azrimaidaliza (2011), asupan makanan untuk penderita diabetes harus 

rendah lemak dan gula. Berdasarkan hasil proksimat, cookies mocaf atau M 

memiliki kandungan lemak dan glukosa yang paling rendah. Berdasarkan persen 

penurunan kadar gula darah, kelompok perlakuan dengan pemberian cookies M 

menunjukkan perubahan yang paling besar. Kandungan lemak dan glukosa yang 

rendah pada cookies M memberikan pengaruh yang besar terhadap penurunan kadar 

gula darah tikus. 

 

Pada kelompok MC1, dengan substitusi Spirulina platensis yang lebih banyak 

dibandingkan yakon dapat menurunkan kadar gula darah tikus. Besarnya persen 

penurunan kadar gula darah pada kelompok MC1 berbeda dengan kelompok M. 

Kelompok M memiliki persen penurunan yang lebih besar jika dibandingkan 

kelompok MC1. Berdasarkan hasil proksimat, kandungan lemak dan glukosa pada 

cookies MC1 lebih besar dibandingkan dengan cookies M. Walaupun kandungan 

lemak dan glukosanya lebih tinggi dibandingkan cookies M, namun kadar gula 

darah tikus juga dapat mengalami penurunan. Menurut Floyd et al. (1966) sekresi 

insulin atau pelepasan insulin dalam pankreas dipicu oleh asupan protein dan asam 

amino seperti arginin & leusin, sehingga konsumsi makanan tinggi protein dapat 

menjaga kadar gula dalam tubuh. Berdasarkan hasil proksimat terhadap kadar 

protein, cookies MC1 memiliki kadar protein paling tinggi dibandingkan kedua 

cookies lainnya. Adanya asam amino dalam protein dapat memicu pelepasan insulin 

sehingga tikus dengan pemberian cookies MC1 dapat mengalami penurunan kadar 

gula darah.  

 

Pada kelompok MC2, dengan substitusi yakon yang lebih banyak dibandingkan 

Spirulina platensis dapat menurunkan kadar gula darah tikus. Besarnya persen 

penurunan kadar gula darah pada kelompok MC2 berbeda dengan kelompok M, 

namun hampir sama dengan kelompok MC1. Berdasarkan hasil proksimat, 

kandungan lemak dan glukosa pada cookies MC2 memiliki nilai paling besar 

dibandingkan dengan kedua cookies lainnya. Walaupun kandungan lemak dan 
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glukosanya lebih tinggi dibandingkan cookies M dan MC1, namun kadar gula darah 

tikus juga dapat mengalami penurunan. Menurut Taylor (2006) kandungan 

flavonoid dalam daun yakon dapat memberikan efek antioksidan, sedangkan 

menurut Lachman et al. (2003) kandungan protein daun yakon dapat memicu 

pengeluaran insulin. Berdasarkan hasil proksimat terhadap kadar protein, cookies 

MC2 memiliki kadar protein yang cukup tinggi. Adanya kandungan flavonoid pada 

daun yakon yang memiliki efek antioksidan dan hipoglikemik dapat menurunkan 

kadar gula darah tikus.  

 

Pada kelompok MC1 dan MC2 besarnya penurunan kadar gula darah memiliki nilai 

yang hampir sama. Hal itu dimungkinkan karena kandungan kimia keduanya juga 

terdapat kemiripan. Dalam hal ini, penggunaan yakon lebih banyak ataupun 

Spirulina platensis yang lebih banyak tidak memiliki pengaruh yang berbeda 

terhadap penurunan kadar gula darah. Penurunan kadar gula darah pada kelompok 

MC1 dan MC2 dapat terjadi karena kandungan senyawa fenolik pada yakon dan 

asam amino pada Spirulina platensis. Kandungan senyawa fenolik dalam yakon 

antara lain kafein, asam klorogenat, asam firulat, dan flavonoid (Baroni et al., 2008). 

Dalam penelitian Utari et al. (2011), potensi asam amino khususnya arginin 

memiliki pengaruh besar terhadap penurunan kadar gula darah. Dalam hal ini 

arginin dapat menghambat laju kerusakan sel β pankreas dan memiliki efek 

hipoglikemia sehingga dapat menurunkan kadar gula darah penderita diabetes.    

 

Pengukuran berat badan tikus dilakukan pada hari yang sama pada saat pengukuran 

kadar gula darah. Pengukuran berat badan dilakukan selama 30 hari yaitu pada hari 

ke-0, 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Berdasarkan Tabel 8, pada kelompok PS (-) dan PS 

(+) berat badan tikus mengalami peningkatan selama percobaan. Demikian juga 

pada kelompok M, berat badan tikus mengalami peningkatan hingga hari ke-30. 

Pada kelompok MC1, berat badan tikus cenderung sedikit mengalami peningkatan. 

Peningkatan berat badan yang cukup signifikan mulai terjadi pada hari ke-15. Hal 

yang berbeda terjadi pada kelompok MC2 yaitu berat badan tikus sempat 

mengalami penurunan pada hari ke-5, namun mengalami peningkatan mulai hari 

ke-10 hingga hari ke-30.  
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Pada hari ke-0, berat badan setiap kelompok perlakuan yaitu PS (-), M, MC1, dan 

MC2 tidak berbeda nyata. Pengukuran berat badan pada hari ke-5 mulai 

menunjukkan peningkatan berat badan tikus pada setiap kelompok perlakuan 

kecuali MC2. Pengukuran berat badan pada hari ke-10 hingga ke-25, pada masing-

masing kelompok perlakuan mengalami peningkatan. Pada hari ke 30, pengukuran 

berat badan pada masing-masing kelompok perlakuan menunjukkan adanya 

peningkatan, kecuali pada MC1. Dalam hal ini, pengukuran berat badan selama 30 

hari pada kelompok M mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan 

kelompok lainnya. Besarnya persen kenaikan berat badan hewa coba untuk setiap 

kelompok perlakuan yang diberi perlakuan dengan cookies menunjukkan hasil yang 

berbeda. Persen kenaikan berat badan pada kelompok M memiliki nilai yang cukup 

tinggi dibandingkan kelompok MC1 dan MC2. Pada kelompok MC1 kenaikan berat 

badan cenderung kecil dan stabil. Pada MC2 walaupun persen kenaikan berat badan 

mengalami penurunan yang signifikan pada hari ke-5, hal itu dapat naik kembali 

pada pengukuran berat badan hari ke-10 hingga hari ke-30.   

 

Adanya perlakuan pemberian pakan dengan 3 jenis cookies mocaf maka berat badan 

tikus tidak mengalami penurunan yang drastis seperti halnya penderita diabetes. 

Pada kelompok MC1 dan MC2 berat badan tikus cenderung mengalami 

peningkatan. Dalam penelitian Baroni et al. (2008) menunjukkan bahwa pemberian 

ekstrak hidro-etanol daun yakon secara oral sebesar 400 mg/kg berat badan selama 

14 hari dapat meningkatkan berat badan tikus. Telah dijelaskan juga sebelumya 

bahwa kandungan terbesar Spirulina platensis adalah protein. Selain itu kandungan 

protein pada daun yakon juga tergolong cukup besar. Berdasarkan percobaan yang 

telah dilakukan, tikus yang diinduksi dengan STZ akan mengalami kerusakan pada 

sel β pankreas. Karena dosis STZ yang digunakan terlalu rendah, maka tidak terjadi 

kerusakan secara total pada sel β pankreas. Protein dikenal sebagai zat pembangun 

dan dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Oleh karena itu, kerusakan sel β 

pankreas dapat diperbaiki oleh adanya protein yang terkandung dalam cookies. 

Dalam cookies yang disubstitusi daun yakon dan Spirulina platensis dimungkinan 

terdapat kandungan asam amino arginin yang dapat memperbaiki kerusakan sel-sel 

dalam tubuh (Utari et al., 2011).  
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4.4.  Korelasi Kadar Gula Darah dan Berat Badan Tikus 

Pada penderita diabetes ataupun penderita yang diduga mengalami diabetes 

biasanya mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis. Hubungan antara 

berat badan dan kadar gula darah tikus pada setiap kelompok perlakuan telah diuji 

menggunakan software SPSS dan diperoleh hasil seperti Tabel 10. Pada kelompok 

PS (-) atau kelompok tanpa induksi streptozotocin dengan konsumsi pakan standar 

dan kelompok PS (+) atau kelompok yang diinduksi streptozotocin dengan 

konsumsi pakan standar, tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 

(nilai signifikansi > 0,05). Pada kelompok yang diberi perlakuan dengan cookies 

yaitu M, MC1, dan MC2 menunjukkan adanya hubungan yang signifikan (nilai 

signifikansi < 0,05). Pada kelompok M dan MC1 hubungan antara kadar gula darah 

dan berat badan adalah sangat kuat dan terbalik, namun pada kelompok MC2 

hubungan kadar gula darah dan berat badan adalah kuat dan terbalik. Hal itu 

menunjukkan bahwa penurunan kadar gula darah akan diikuti dengan peningkatan 

berat badan tikus.            

 

Berdasarkan Tabel 10, koefisien tertinggi terdapat pada kelompok perlakuan M 

sebesar -0,901. Dalam hal ini pada kelompok M memiliki nilai korelasi yang paling 

besar dibandingkan kedua kelompok lainnya. Hubungan yang terjadi adalah 

kelompok perlakuan M mengalami penurunan kadar gula darah yang besar, namun 

diikuti pula dengan peningkatan berat badan yang besar. Pada kelompok perlakuan 

M pemberian cookies mocaf yang memiliki kandungan lemak dan glukosa rendah 

memberikan hasil penurunan kadar gula darah yang lebih optimal. Adanya 

substitusi daun yakon dan Spirulina platensis juga dapat menurukan kadar gula dan 

dapat menaikkan berat badan tikus dengan nilai korelasi sebesar -0,738 dan -0,510 

untuk kelompok perlakuan MC1 dan MC2. Dalam hal ini adanya kandungan 

protein yang tinggi pada Spirulina platensis dan adanya senyawa fenolik dalam 

yakon memberikan pengaruh yang besar terhadap penurunan kadar gula darah dan 

peningkatan berat badan tikus yang telah dijelaskan sebelumnya. Nilai korelasi 

kelompok perlakuan MC1 lebih besar dibandingkan MC2. Berdasarkan hasil 

korelasi, cookies mocaf yang disubstitusi dengan  Spirulina platensis lebih banyak 
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dibandingkan yakon memberikan efek yang lebih optimal dibandingkan cookies 

mocaf yang disubstitusi yakon lebih banyak.  

 

 


