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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Penelitian Pendahuluan 

Pada penelitian ini, daun yakon (smallanthus sonchifolius) menjadi bahan utama 

dalam pembuatan isolat protein daun yakon. Daun yakon segar terlebih dahulu 

dikeringkan dengan menggunakan Solar Tunnel dryer (STD) selama 4 jam 

dengan suhu 60-80 °C. Pengeringan pada daun yakon bertujuan untuk 

menginaktivasi enzim yang menyebabkan degradasi protein pada bahan, selain itu 

pengeringan bertujuan untuk menghilangkan kadar air pada bahan sehingga dapat 

mengoptimalkan isolasi protein pada bahan. 

 

4.1.1. Isolasi Protein 

Metode isolasi protein yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode salting 

out. Salting out adalah metode isolasi protein yang umumnya menggunakan 

penambahan ammonium sulfat. Isolasi protein dibagi menjadi dua tahap utama, 

yaitu tahap ekstraksi dan fraksinasi atau pengendapan.Menurut Dennison (2002) 

isolasi protein adalah tahap untuk memisahkan protein dengan makromolekul lain 

sehingga didapatkan isolat protein murni. Isolasi protein dapat dilakukan 

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

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

salting out memiliki kelebihan yaitu waktu yang diperlukan, dapat mencegah 

pertumbuhan mikroorganisme pada produk isolat protein 

 

Isolasi protein dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pemecahan dinding sel atau dan 

pengendapan protein. Isolasi protein daun yakon,tahap pertama yang dapat 

dilakukan adalah ekstraksi protein dengan cara melakukan pemecahan dinding sel 

dari daun yakon, pemecahan dinding sel dari daun bertujuan untuk mengeluarkan 

protein dari seltahap ini dapat disebut sebagai ekstraksi(Hatti & Mattiason, 2003). 

Pada penelitian ini pemecahan dinding sel daun yakon, menggunakan metode 

sonikasi. Sonikasi yaitu metode  dengan menggunakan gelombang suara dengan 

frekuensi tinggi untuk pemecahan dinding sel pada bahan. Setelah dilakukan 

ekstraksi, tahap selanjutnya adalah dilakukan pengendapan dengan  Penambahan 



27 

 

 

 

ammonium sulfat menyebabkan terikatnya air oleh ion garam. Menurunnya 

jumlah air yang terikat pada protein menyebabkan gaya tarik menarik antar 

molekul protein lebih kuat bila dibandingkan dengan gaya tarik menarik dengan 

air. Isolasi protein diakhiri dengan pengeringan isolat protein dengan 

menggunakan freeze dryer  

 

Pada akhir proses pengeringan dilakukan penimbangan isolat protein dan 

didapatkan hasil isolasi sebanyak 10,54 % isolat dari 0,8 gram bahan. Menurut 

(Frček et al. 1995) daun yakon kering memiliki protein sebesar 21,81% dalam 100 

gram bahan, sedangkan pada hasil isolasi didapatkan hasil yang kurang dari 21%.  

Hal ini bisa disebabkan karena disebabkan proses pemecahan sel dan pelepasan 

protein yang kurang baik yang mengakibatkan komponen non-protein masih 

berikatan dengan protein, sehingga tidak didapatkan hasil isolat protein yang 

optimal (Maqueda et al.,2013) 

 

4.1.2. Analisis proxsimat pada sorbet 

Buah naga yang telah dibuat dengan 3 formulasi dianalisis proxsimat untuk 

mengetahui komposisi sorbet. Analisis meliputi kadar air, abu, lemak, protein dan 

karbohodrat. Analisis dilakukan sebanyak 3 kali ulangan dalam 2 batch 

 

Menurut Taiwan Food Industry and Research Authorities Report Code 85-2537 

(2000), buah naga memiliki kadar air sebesar 87%, kadar abu 0,70%, lemak 

0,23%, protein 0,16%, karbohidrat 10%. Pada hasil proxsimat pada Tabel. 4 

didapatkan kadar air sorbet buah naga sebesar 89,62%; formulasi sorbet buah 

naga dengan penambahan isolat protein daun yakon 25 mg/kg BB didapatkan 

sebeesar 88,38% dan pada formulasi sorbet buah naga dengan penambahan isolat 

protein daun yakon 50 mg/kg BB didapatkan 88,76% didapatkan hasil yang lebih 

tinggi dibandingkan buah naga karena pada pembuatan sorbet dilakukan 

penambahan air dalam pemuatanya (Padaga & Sawitri,2005). Pada kadar abu 

formulasi SN didapatkan hasil 0,25%; pada formulasi sorbet buah naga dengan 

penambahan isolat protein daun yakon 25 mg/kg BB didapatkan 0,53%; dan pada 

sorbet buah naga dengan penambahan isolat protein daun yakon 50 mg/kg BB 
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didapatkan 0,47%. Perbedaan nilai kadar abu dapat disebabkan perbedaan sifat 

intrinsik buah seperti kematangan dan variasi genetik (Hoerudin, 2012). Pada 

kadar lemak formulasi SN didapatan hasil 0,1%; pada formulasi sorbet buah naga 

dengan penambahan isolat protein daun yakon 25 mg/kg BB didapatkan 0,19%; 

dan pada formulasi sorbet buah naga dengan penambahan isolat protein daun 

yakon 50 mg/kg BB didapatkan 0,07. Pada kadar karbohidrat formulasi SN 

didapatkan hasil 9,60%; pada formulasi sorbet buah naga dengan penambahan 

isolat protein daun yakon 25 mg/kg BB didapatkan 10,12%; dan pada formulasi 

SN+IP 50 didapatkan sebesar 9,86%. Perbedaan dapat disebabkan karena jumlah 

penambahan air pada saat pembuatan masing-masing formulasi sorbet 

mempengaruhi presesentase kadar lemak dan karbohidrat pada produk (Padaga & 

Sawitri,2005).   

 

Pada kadar protein formulasi sorbet buah naga didapat hasil 0,41%; formulasi 

sorbet buah naga dengan penambahan isolat protein daun yakon 25 mg/kg BB 

didapatkan hasil 0,76%; formulasi sorbet buah naga dengan penambahan isolat 

protein daun yakon 50 mg/kg BB didapatkan hasil 0,81%. Perbedaan kadar 

protein dengan buah naga dengan sorbet buah naga disebabkan karena 

penambahan isolat protein. Nilai persen protein semakin meningkat dikarenakan 

penambahan isolat protein 25 mg/kg BB dan 50 kg mg/kg BB.  

 

4.2. Uji Utama 

4.2.1. Pengujian In Vivo 

Untuk pengujian formulasi sorbet, dilakukan dengan menggunakan makhluk 

hidup tikus putih. Pada penelitian ini dilakukan pemilihan pada tikus putih  jantan  

dengan berat badan berkisar antara 120-150 gram, sebelum dilakukan induksi, 

tikus dikondisikan dalam keadaan puasa, puasa dilakukan selama 8 jam yang 

kemudian diinduksi dengan streptozotocin. Induksi streptozotocin bertujuan untuk 

mengkondisikan tikus uji dalam keadaan hiperglikemia.  

 

Pemberian streptozotocin akan menyebabkan kerusakan sel β-pankreas dengan 

cara streptozotocin dibawa menuju sel beta pankreas melalui protein khusus atau 
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dapat disebut sebagai glucose tramsporter (GLUT 2) (Wood, 2003), sehingga 

dapat menyebabkan kerusakan sel beta pankreas. Kerusakan sel beta pankreas 

oleh streptozotocin karena metilasi pada DNA, pembentukan Nitric oxide (NO), 

dan pembentukan radikal bebas. Metilasi pada DNA berkaitan dengan 

bertambahnya gugus metil yang merupakan donor dari streptozotocin pada guanin 

dan membentuk 0-6 metil guanin yang berakibat pada kerusakan pada DNA, 

kerusakan DNA dapat disebabkan karena depelesi pada NAD
+
 yang berakibat 

pada gangguan dan kerusakan pada fungsi sel beta pankreas. Pembentukan nitrat 

oksida akan mengganggu aktivitas aconitase yang akan menyebabkan alkilasi 

DNA. Keberadaan ROS menyebabkan ketidakseimbangan antara pro-oxidant dan 

antioxidant pada tubuh. Streptozotocin dapat meningkatkan pembentukan 

malonaldehid, yang berakibat pada gangguan dan kerusakan pada sel beta 

pankreas.(Elazuet al., 2013) 

 

Dosis induksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 45 mg/kgBB, hal 

ini sesuai dengan teori Jayasimba et al (2015) yang menyatakan dosis yang 

digunakan untuk menghasilkan efek hiperglikemik yaitu antara 40-60 mg/kgBB. 

Induksi pada tikus uji dilakukan secara intraperiotoneal, induksi secara 

intraperitoneal mempunyai permukaan absorbsi yang sangat luas sehingga 

streptozotocin yang diberikan dapat masuk menuju sirkulasi sistemik secara 

cepat.(Gupta et al., 2003). Tikus dianggap mengalami hiperglikemia apabila kadar 

gula darah sewaktu puasa adalah ≥200 mg/dL dan kadar glukosa puasa ≥126 

mg/dL. 

 

4.1.1. Tikus Uji Dengan Perlakuan Pemberian Pakan Standar  

Dari hasil pengamatan kadar gula darah dan berat badan tikus uji pada  gambar 4 

dan tabel 5 kadar gula darah tikus dengan pemberian pakan standar pada tikus 1, 

3, 4, 5 mengalami kondisi hiperglikemia, sedangkan pada tikus 2 tidak mengalami 

hiperglikemia. Pada tikus 1 mengalami hiperglikemia pada hari ke-14, kadar gula 

darah kembali turun pada hari ke-21, lalu hiperglikemia kembali pada hari ke-28. 

Pada tikus 3 keadaan hiperglikemia pada hari ke-7, penurunan kembali terjadi 

pada hari ke-28 sampai hari ke-35. Pada tikus 4 mengalami hiperglikemia pada 
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hari ke-0 hingga, peningkatan terjadi pada hari ke-28 meskipun tidak dalam 

kondisi hiperglikemia, penurunan terjadi pada hari ke-35. Pada tikus 5, kondisi 

hiperglikemia terjadi pada hari ke-21 kemudian kembali mengalami penurunan 

hingga hari ke-35. Perbedaan kadar gula darah pada tikus uji yang diinduksi 

streptozotocin dapat dikarenakan sensitivitas  tikus yang berbeda dan reaksi yang 

tampak pada tiap individu yang berbeda. Untuk hasil pengamatan berat badan 

tikus cenderung mengalami peningkatan, peningkatan berat badan tikus 

disebabkan karena tikus yang digunakan berumur 98 hari tergolong usia dewasa 

muda yang berarti tikus masih dapat mengalami pertumbuhan Sengupta (2012) 

  

4.2.2. Tikus Perlakuan Pemberian Sorbet Buah naga 

Dari hasil pengamatan kadar gula darah dan berat badan tikus uji pada gambar 5 

dan tabel 6 dapat diketahui tikus 1, 2, 3, dan 5 mengalami kondisi hiperglikemia. 

Pada tikus 4 tidak termasuk dalam kategori hiperglikemia karena kadar gula darah 

pada hari ke-0 yaitu 110 mg/dL. Dari hasil pengamatan berat badan tikus, 

keseluruhan tikus uji mengalami peningkatan berat badan dari hari pengamatan 

hari ke-0 hingga pengamatan hari ke-35. Dari hasil pengamatan kadar gula darah 

tikus uji mengalami penuruna kadar gula darah secara  fluktuatif 

 

Penurunan kadar gula darah pada perlakuan pemberian sorbet buah naga dapat 

disebabkan karena buah naga memiliki kandungan flavonoid (Li Chen., et al, 

2005). Flavonoid merupakan antioksidan dapat menimbulkan efek protektif 

terhadap sel beta pankreas dan dapat mengurangi stres oksidatif. Flavonoid 

bekerja dengan cara menyumbangkan atom hidrogen (Nijveldt et al,2001). Buah 

naga memiliki asam amino leusin dan isoleusin (Uniprot) yang dapat 

mempengaruhi penurunan kadar gula darah pada kondisi hiperglikemia (Floyd et 

al, 1966).   

 

4.2.3. Tikus Perlakuan Pemberian Sorbet Buah Naga dengan penambahan 

isolat protein daun yakon 25 mg/kg BB dan 50 mg/kg BB 

Dari hasil pengamatan pada tikus yang diberikan perlakuan sorbet buah naga 

dengan penambahan isolat protein daun yakon 25 mg/kg BB dan 50 mg/kg BB. 
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Berat badan tikus uji secara keseluruhan mengalami peningkatan berat badan. 

Pada pengamatan kadar gula darah tikus didapatkan hasil kadar gula darah yang 

terus menurun secara fluktuatif dari masing-masing tikus uji 

 

Peningkatan berat badan pada tikus dapat disebabkan karena tikus masih pada 

tahap dewasa muda Sengupta (2012). Pemberian sorbet buah naga yang telah 

ditambahkan isolat protein daun yakon 25 mg/kg BB dan 50 mg/kg BB dapat 

menstimulasi ekresi insulin pada tubuh, sehingga dapat mencegah terjadinya 

pemecahan glikogen pada tubuh. Pemecahan glikogen atau dapat disebut sebagai 

glikogenolisis bertujuan untuk memberikan cadangan energi pada tubuh, 

pemecahan glikogen dapat mempengaruhi berkurangnya massa otot, 

berkurangnya massa otot dapat berpengaruh terhadap berkurangnya berat badan.   

 

Dari hasil pengamatan kadar gula darah selama treatment, sebagian besar tikus 

cenderung  mengalami penurunan kadar gula darah, setelah dalam kondisi 

hiperglikemia. Menurut Floyd et al. (1966)  konsumsi asam amino dapat 

menstimulasi  sekresi insulin. Asam amino pada formulasi sorbet berasal dari 

isolat protein daun yakon yang kaya akan asam amino,selain itu buah naga 

memiliki kandungan asam amino leusin (Uniprot). Asam amino khsususnya 

Leusin bekerja bersamaan dengan glutamin untuk meningkatkan glucose-

stimulated insulin secretion (GSIS) dan merubah glutamat menjadi α-ketoglutara 

dengan cara mengsekresi enzim glutamat dehidrogenase. (Newsholme et al., 

2007). Glutamin dipecah oleh enzim glutaminase menjadi glutamat di sitosol yang 

kemudian memasuki siklus TCA, yang menghasilkan produksi ATP yang akan 

meningkatkan sekresi insulin. Glutamin secara khusus dapat menghasilkan GABA 

(γ-aminobutyric acid) untuk menstimulasi pembentukan insulin. Asam amino 

dapat membentuk 

 

Pada hasil pengamatan dari masing-masing perlakuan  pemberian sorbet buah 

naga, sorbet buah naga dengan isolat protein 25 mg/kg BB dan sorbet buah naga 

dengan isolat protein 50 mg/ kg BB, masing-masing perlakuan dapat memberikan 

efek penurunan kadar gula darah pada kondisi hiperglikemia selama 28 hari 
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pemberian perlakuan, dapat dilihat pada Gambar 5, 6, dan 7. Pada perlakuan 

pemberian buah naga penurunan kadar gula darah dapat terlihat pada setelah 

pemberian sorbet buah naga selama 7 hari, penurunan kadar gula darah pada 

perlakuan pemberian sorbet buah naga terus terjadi setelah pemberian selama 28 

hari, penurunan kadar gula darah cenderung stabil dan setelah 7 hari tanpa 

pemberian perlakuan atau post-treatment kadar gula darah tikus sudah kembali 

normal yaitu 65 mg/dL-109 mg/dl pada kondisi puasa( Talking diabetes No.29, 

2012) . 

 

Perlakuan pemberian sorbet buah naga dengan pemberian isolat protein daun 

yakon 25 mg/kg BB kadar gula darah pada masing-masing tikus uji mengalami 

penurunan kadar gula darah yang tidak stabil, pada sebagian tikus uji 3,4, dan 5 

setelah 28 hari pemberian sorbet buah naga dengan isolat protein daun yakon 25 

mg/kg BB dapat diketahui masih dalam keadaan hiperglikemia, penurunan kadar 

gula darah pada tikus uji terjadi setelah 7 hari tanpa pemberian perlakuan atau 

post-treatment dapat dilihat pada Gambar 6. Kadar gula darah pada tikus uji 

perlakuan pemberian sorbet buah naga dengan pemberian isolat protein daun 

yakon 25 mg/kg BB cenderung mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak 

stabil. Perlakuan pemberian sorbet buah naga dengan pemberian isolat protein 

daun yakon 50 mg/kg BB kadar gula darah pada masing-masing tikus uji 

mengalami penurunan kadar gula darah setelah pemberian sorbet buah naga 

dengan penambahan isolat protein daun yakon 50 mg/kg BB terjadi penurunan 

kadar gula darah setelah pemberian selama 7 hari. Penurunan kadar gula darah 

pada tikus uji terus terjadi hingga pemberian sorbet buah naga dengan isolat 

protein daun yakon 50 mg/kg BB selama 28 hari, penurunan kadar gula darah 

lebih stabil. Setelah pemberian selama 28 hari, tikus uji memiliki kadar gula darah 

normal 65 mg/dL-109 mg/dl pada kondisi puasa( Talking diabetes No.29, 2012). 

Dari masing-masing perlakuan, formulasi sorbet buah naga dengan penambahan 

isolat protein 50 mg/kg BB, merupakan formulasi terbaik karena dapat 

memberikan efek penurunan kadar gula darah yang lebih stabil dan lebih besar 

jika dibandingakan dengan formulasi lain 

 


