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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Hiperglikemia merupakan kondisi terlalu tingginya kadar gula darah pada tubuh, 

hal ini ditandai dengan kadar gula darah puasa yaitu ≥ 126 mg/dL dan 

menyebabkan penurunan berat badan. Kondisi hiperglikemia disebabkan karena 

tubuh tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan insulin dalam tubuh. Selain itu 

hiperglikemia dapat disebabkan karena reaksi dari obat-obatan dan penyakit  

tertentu yang dapat menggangu kinerja sel beta pankreas dalam pembentukan 

insulin. 

 

Kondisi hiperglikemia dapat menyebabkan komplikasi pada organ tubuh yaitu 

kerusakan pada ginjal, mata dan saraf. Kondisi  hiperglikemia dapat disembuhkan 

dengan pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obatan selain mahal dalam jangka 

panjang dapat memberikan efek samping pada tubuh. Masyarakat membutuhkan 

alternatif lain yang lebih aman untuk menyembuhkan hiperglikemia. 

 

Pemberian asam amino merupakan salah satu alternatif dalam penyembuhan 

hiperglikemia. Menurut  Floyd., et al (1966) dalam penelitiannya yang 

menyatakan pemberian asam amino pada tubuh  dapat memacu pengeluaran 

insulin dalam tubuh sehingga dapat menurunkan kadar gula darah pada saat 

kondisi hiperglikemia. Asam amino yang berperan dalam penurunan kadar gula 

darah yaitu, Arginin, Lisin, Metionin, Histidin, Treonin, Isoleusin, dan triptofan. 

 

Tanaman yakon (Smallanthus sonchifolius)  merupakan tanaman herbal keluarga 

compositae yang berasal dari andes. Daun pada tanaman yakon memiliki 

kemampuan sebagai agen anti-hiperglikemik didukung pula oleh penelitian 

Baroni et al (2008) yang menyatakan pemberian ekstrak daun yakon sebanyak 

400 mg/kg BB dapat menurunkan kadar gula darah pada saat kondisi 

hiperglikemia.  
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Pada penelitian ini dilakukan isolasi protein pada daun yakon untuk mendapatkan 

protein murni dari daun yakon. Isolat protein pada daun yakon ditambahkan pada 

sorbet buah naga untuk meningkatkan nilai fungsional pada produk sorbet, selain 

itu penambahan isolat protein pada sorbet bertujuan untuk menjaga kualitas isolat 

protein yang rentan terhadap akan kerusakan pada suhu tinggi. Buah naga dipilih 

sebagai bahan utama sorbet  karena buah naga memiliki asam amino leusin dan 

isoleusin (Uniprot) yang dapat berperan dalam penurunan kadar gula darah pada 

kondisi hiperglikemia. (Floyd., et al 1966) 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Hiperglikemia 

Hipergikemia adalah kondisi gula darah dalam tubuh, yaitu 126 mg/dL pada 

kondisi puasa. Hiperglikemia dapat disebabkan karena tubuh tidak memproduksi 

insulin dalam jumlah yang cukup. Insulin dalam tubuh dihasilkan dalam jumlah 

yang tidak cukup disebabkan karena adanya kerusakan dan gangguan pada sel 

beta pankreas. Kondisi hiperglikemia menyebabkan penderita sering merasa 

kelelahan dan berat badan terus menurun, hal ini berkaitan dengan 

ketidakcukupan insulin dalam tubuh untuk metabolisme karbohidrat untuk 

dirubah menjadi energi, kekurangan energi pada tubuh akan memicu mekanisme 

glikigenolisis (Willard et al., 1994). 

 

Insulin merupakan hormon polipeptida yang dihasilkan pada pulau langerhans 

oleh sel β pankreas. Insulin tersusun atas rantai asam amino  yang dibagi menjadi 

rantai A dengan 21 asam amino dan rantai B dengan 30 asam amino yang 

keduanya dihubungkan oleh ikatan disulfida. insulin terbentuk melalui proses 

transkripsi mRNA. Pembentukan insulin dimulai ketika dalam bentuk precursor 

hormon insulin. Dengan bantuan enzim peptidase proinsulin diubah menjadi 

insulin dan peptida-C (C-peptide) (Guyton & Hall, 2006) 

 

1.2.2. Daun Yakon (Smallanthus sonchifolius) 

Di Indonesia sendiri terdapat tanaman yang memiliki fungsi atau kemampuan 

sebagai antihiperglikemik yaitu daun yakon (Smallanthus sonchifolius) atau lebih 
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dikenal secara umum sebagai daun insulin (Valentová & Ulrichová, 

2001).Tanaman yakon sendiri 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 (Valentová & 

Ulrichová, 2001).  Sebagai bahan isolasi protein daun yakon memiliki kadar 

protein pada yaitu antara 17-21% dalam  (Frček et al. 1995) 

 

  Gambar 1. Tanaman Daun Yakon 

 

1.2.3. Isolasi Protein 

Isolasi protein adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan protein murni, 

dengan cara memisahkan dari materi nonprotein. Isolasi protein dapat dilakukan 

berdasarkan titik isoelektik protein pada bahan, kelarutan protein pada bahan atau 

memperkuat interaksi ikatan hidrofobik antara air dan molekul protein yang 

dikenal sebagai metode salting out. (Dennison, 2002; Qi et al, 1997). Isolasi 

protein dibagi menjadi 2 tahap utama, yaitu ekstraksi dan fraksinasi. Ekstraksi 

merupakan proses pemecahan dinding sel untuk mengeluarkan protein dari dalam 

sel, ekstraksi dapat dilakukan dengan menggunakan alat homogenasi ultrasonik 

(Vilkhu et al.,2008). Fraksinasi adalah tahap pengendapan dengan menggunakan 

metode salting out. Prinsip kerja dari salting out adalah dengan meningkatkan 

sifat hidrofobik antara air dengan protein. Menurunnya jumlah air yang terikat 



4 
 

 

 

pada protein menyebabkan gaya tarik menarik antar molekul protein lebih kuat 

bila dibandingkan dengan gaya tarik menarik dengan air (Dennison,2002; 

wingfield,2001). Penambahan amonium sulfat sangat berperan dalam 

meningkatkan interaksi hidrofobik antara protein dan air dengan cara 

meningkatkan tegangan permukaan dari air. Penggunaan juga berperan dalam 

mencegah aktivitas protease selama penyimpanan protein (Wingfield, 2001). 

Selain itu amonium sulfat merupakan generally recognized as safe (GRAS) dan 

telah diterima sebagai bahan tambahan oleh Food and Drug Administration 

(FDA) dan Eropa (OECD, 2004). 

 

1.2.4. Sorbet  Buah Naga 

Sorbet merupakan salah satu dari golongan frozen dessert yang terbuat dari sari 

buah segar dengan atau tanpa penambahan gula. Sorbet banyak menjadi pilihan 

karena tidak mengandung lemak dan tidak menggunakan susu segar sebagai 

komposisinya. Penggunaan buah pada pembuatan sorbet berperan sebagai 

pemberi rasa dan pemberi warna. Produk sorbet memiliki komposisi yang berbeda 

pada tiap produk, namun komposisi secara umum terdiri dari gula, sari buah, air, 

zat penstabil, pewarna dan penambah cita rasa (Weinstein,2005). 

  

Buah naga merah berbentuk bulat lonjong, berbentuk seperti nanas. Buah naga 

termasuk dalam keluarga kaktus, yang batangnya berbentuk segitiga dan tumbuh 

memanjang. Batang tanaman ini mempunyai duri pendek  dan tidak tajam. Buah 

naga merah mengandung fitokimia yang sangat baik bagi tubuh, yaitu flavonoid 

dan antosianin. Buah naga merah mengandung flavonoid seperti 

kaempferol,quercentin, dan isorhamnetin  (Li Chen et al., 2005) yang dipercaya 

dapat berperan sebagai antioksidan yang dapat mengurangi stres oksidatif pada sel 

beta pankreas yang terpapar radikal bebas (Kaneto et al.,1999).  

 

 

1.2.5. Pengujian In Vivo 

Pengujian in vivo adalah adalah eksperimen pada suatu produk yang umumnya 

menggunakan binatang mamalia seperti tikus, untuk mengetahui respon biologis 
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yang ditimbulkan (Abdou, 1989). Tikus putih (Rattus norvegicus) strain wistar 

merupakan hewan uji yang seringkali digunakan dalam pengujian in vivo. Tikus 

putih seringkali digunakan sebagai hewan uji karena memiliki kelebihan yaitu, 

tidak mudah stres dan memiliki bagian esophagus yang bermuara langsung ke 

lambung, sehingga tikus tidak dapat memuntahkan makanan yang diberikan 

(Sirisuth & Eddington, 2011) 

 

Tikus putih sebelum digunakan sebagai hewan uji memiliki syarat yang dapat 

mempengaruhi hasil dari penelitian, yaitu harus berjenis kelamin laki-laki, karena 

pada tikus betina dapat dipengaruhi oleh faktor hormonal, tidak pernah digunakan 

dalam penelitian sebelumnya dan  harus dalam kondisi sehat (Utaminingrum, 

2011). Dalam penelitian ini tikus putih dikondisikan dalam keadaan 

hiperglikemia, kondisi didapatkan dengan cara dilakukan induksi streptozotocin. 

  

Streptozotocin adalah senyawa induksi diabetes permanen. Streptozotocin 

diperoleh melalui isolasi kultur bakteri streptomyces achromogenes. 

Streptozotocin merupakan golongan nitrosourea yang merupakan senyawa larut 

lemak. Streptozotocin terdiri dari 2-deoxy-2-(3-(methyl-3-nitrosoureido)-

Dglucopyranose dengan rumus kimia C8H15N3O7 yaitu kombinasi dari 

glucosamine-nitrosourea. Streptozotocin dapat digunakan untuk menginduksi 

diabetes pada hewan pengerat.  

 

Streptozotocin menimbulkan pengaruh diabetogenik dengan cara merusak sel beta 

pankreas, sehingga dapat mengurangi dan mencegah produksi insulin pada tubuh . 

Induksi streptozotocin dapat menyebabkan kerusakan pulau langerhans pada sel 

beta pankreas (Jayasimba et al., 2015). Mekanisme streptozotocin adalah 

terjadinya perpindahan gugus methyl pada streptozotocin menuju molekul DNA, 

sehingga menyebabkan rantai DNA pada sel beta pankreas terputus. Karena 

stimulasi yang berlebihan dari polymerase untuk perbaikan DNA, sehingga 

menurunkan kadar ATP dan NAD. Karena kurangnya energi yang disimpan pada 

sel dapat menyebabkan kematian pada sel beta pankreas, dan mengakibatkan 

terhambatnya sintesis insulin. Streptozotocin dapat diberikan pada dosis 50 dan 60 
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mg/kg BB  menyebabkan penyakit presisten yang ditandai dengan hiperglikemia 

parah yang stabil Gajdosik et al (1999) 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sorbet 

buah naga dan dengan penambahan isolat protein daun yakon terhadap kadar gula 

darah dan berat badan terhadap tikus putih.  


