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4. PEMBAHASAN 

Hiperglikemia adalah keadaan dimana kadar gula darah lebih dari kadar gula darah 

puasa (124 mg/dL) atau kadar gula darah normal (200mg/dL). Akan tetapi sesaat setelah 

mengkonsumsi sesuatu maka kadar glukosa dalam darah akan meningkat, keadaan ini 

tidak dapat dikatakan sebagai hiperglikemia. Kadar glukosa yang terus menerus tinggi, 

maka seseorang dapat didiagnosis menderita diabetes melitus. Diabetes melitus dapat 

dibedakan menjadi 2 macam yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 (Wield, 2004).  

 

Gula dalam darah berasal dari karbohidrat yang dicerna oleh sistem pencernaan. Saat 

karbohidrat masuk ke dalam tubuh maka karbohidrat akan dipecah menjadi 

penyusunnya. Kemudian molekul glukosa dimetabolisme menjadi piruvat melalui jalur 

glikolosis. Jaringan aerob kemudian memetabolisme piruvat tersebut menjadi asetil-

KoA yang dapat memasuki siklus asam sitrat yang kemudian dioksidasi sempurna 

menjadi CO2 dan H2O, yang berkaitan dengan pembentukan ATP dalam proses 

fosforilasi oksidatif. Pada kondisi hipergkikemia, gula menumpuk dalam darah karena 

gagal masuk ke dalam sel. Kegagalan masuknya gula ke dalam sel disebabkan karena 

hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas kurang ataupun pannkreas telah rusak 

(Arisman, 2011). 

 

Proses pembentukan insulin diawali dengan pembentukan preproinsulin di retikulum 

endoplasma pada sel beta. Preproinsulin yang telah terbentuk dibantu dengan enzim 

peptidase akan terpecah menjadi proinsulin yang kemudian akan diuraikan menjadi 

insulin dan peptida-C oleh enzim peptidase. Insulin yang dihasilkan dari pemecahan 

proinsulin kemudian akan disekresikan didalam aliran darah. Ketka jumlah insulin yang 

beredar dalam darah lebih sedikit daripada jumlah glukosa maka semakin lama kadar 

gula darah akan semakin meningkat (Floyd, 1996). 

 

Pengeluaran hormon insulin oleh pankreas di rangsang oleh kadar glukosa darah yang 

meningkat, selain itu terdapat beberapa jenis asam amino dan obat-obatan yang mampu 

memberikan efek yang sama dalam merangsang pengeluaran hormon insulin. Ketika sel 

β pankreas tidak mampu memproduksi hormon insulin yang cukup untuk 

memetabolisme glukosa, maka diperlukan suntikan insulin secara intravena untuk 
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membantu menurunkan kadar gula darah. Selain suntikan insulin, terdapat pula 

beberapa obat yang mampu merangsang pengeluaran hormon insulin akan tetapi obat 

hanya merupakan alternatif lain untuk mengurangi kadar gula bagi penderita yang 

mengalami alergi terhadap suntikan insulin. Sehingga diperlukan pengobatan alternatif 

lain yang aman dengan efek samping minimal dan mampu dikonsumsi dalam jangka 

waktu yang lama.  

 

4.1. Isolasi Protein Daun Yakon dan Spirulina platensis 

Daun yakon (Smallanthus sonchifolius) adalah salah satu tanaman yang termasuk dalam 

kelas Asteraceae. Tanaman yakon atau yang biasa disebut dengan tanaman insulin 

memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar gula darah bagi penderita hiperglikemia. 

Dalam 100 gram daun yakon kering memiliki protein sekitar 17,12% - 21,18%, 

senyawa fenolik seperti kafein, asam klorogenat, asam firulat, katekol, terpen, dan 

flavonoid. Beberapa penelitian menyatakan bahwa mengkonsumsi ekstrak daun yakon 

selama 30 hari mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh (Baroni, 2008). 

 

Spirulina platensis adalah mikroalga golongan Cyanobacteria yang tinggi nutrisi. 

Nutrisi yang terdapat dalam Spirulina antara lain protein 55-75%, karbohidrat 18-20%, 

dan lemak 2-3% (Ciferri, 1983).  Dalam Spirulina mengandung 17 macam asam amino 

dengan jumlah terbesar antara lain Asam glutamat, asam aspartat, isoleusin, alanine, 

arginin, valin, dan lisin (Gaese, 2012). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Anwer et al (2012) yang menunjukkan bahwa pemberian 50µg ekstrak protein dari 

Spirulina dapat menurunkan kadar gula darah. 

 

Kemiripan Spirulina dan tanaman yakon adalah keduanya mampu melakukan 

fotosintesis, sedangkan yang dapat membedakan dari Spirulina dan tanaman yakon 

adalah strukturnya. Spirulina platensis dan tanaman yakon memiliki akar, batang, dan 

daun, namun pada tanaman yakon memiliki struktur vaskular seperti xylem dan pholem 

yang berfungsi untuk mengangkut nutrien menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Kedua 

organisme ini tersusun atas sel-sel yang tersusun atas inti sel, ribosom, dan bahan 

penyusun lainnya yang dilindungi oleh dinding sel. Protein pada umumnya terdapat 
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banyak pada bagian dalam dinding sel, sehingga perlu dilakukan pemecahan dinding sel 

sebelum diekstrak dengan menggunakan pelarut (Albene et al, 2014).  

 

Pemecahan dinding sel dan pelepasan protein merupakan bagian penting karena akan 

mempengaruhi tingkat kemurnian protein. Pada penelitian ini pemecahan dinding sel 

protein dilakukan dengan menggunakan alat  Hielscherultrasonic homogenizer UP100H 

pada cycle 1, amplitude 60% selama 15 menit. Pada bagian cycle berfungsi untuk 

mengatur ritme pengeluaran tekanan gelombang. Angka 1 pada pengaturan cycle berarti 

tidak ada interval pasif dan aktif, sehingga mesin mengeluarkan gelombang secara 

konstan. Pada bagian amplitude berfungsi untuk menentukan seberapa besar gelombang 

yang diberikan. Semakin tinggi nilai amplitude maka semakin besar juga intensitas 

ultrasonik yang diberikan, akan tetapi semakin tinggi amplitude yang digunakan maka 

akan menghasilkan panas yang mampu merusak jaringan sel protein. Untuk mengurangi 

efek panas yang dihasilkan oleh ultrasonic homogenizer, maka disekitar tabung reaksi 

diletakkan es batu mengingat protein mudah terdegradasi oleh panas. Pemecahan 

dinding sel dengan menggunakan ultrasonic homogenizer dapat diketahui dengan 

melihat gelembung udara yang keluar disekitar probe yang bergetar dan terus menerus 

menghasilkan efek kavitasi. 

 

Setelah dilakukan pemecahan sel, kemudian didapatkan hasil ekstraksi dari Spirulina 

dan daun Yakon. Untuk mendapatkan protein yang murni diperlukan presipitasi protein 

yang bertujuan untuk memisahkan protein dengan senyawa selain protein. Terdapat 

berbagai macam metode presipitasi protein, antara lain aseton, Trichloroacetic Acid 

(TCA), dan salting out dimana masing-masing memliki kelebihan dan kelemahan. Pada 

penelitian ini menggunakan metode presipitasi salting out dimana menggunakan garam 

yang ditambahkan secara bertahap hingga protein terendapkan. Metode salting out ini 

membutuhkan waktu 45 hingga 60 menit untuk mengendapkan protein dengan 

menggunakan garam ammonium sulfat yang memiliki tingkat kelarutan tinggi dan 

harganya murah. 

 

Pada hasil efeisiensi isolat protein Spirulina platensis dan daun yakon diperoleh persen 

isolat protein Spirulina sebesar 86,67% dan isolat daun yakon sebesar 10,542%. 
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Menurut Ciferri (1983) menunjukan bahwa di dalam 1 gram Spirulina mengandung 

protein sebesar 63-68%, dan jurnal lainnya mengatakan bahwa protein Spirulina sekitar 

70%. Hasil efisiensi menunjukan bahwa isolat protein Spirulina yang terbentuk lebih 

besar 16%, kemungkinan pada filtrat terdapat pengotor yang berupa garam amonium 

sulfat yang belum hilang ketika proses freeze dry. Selain itu penambahan garam yang 

terlalu banyak menyebabkan larutan melewati titik jenuh sehingga terdapat garam yang 

mengendap. Pada hasil efisiensi isolat daun yakon yaitu sebesar 10,542%. Hasil 

efisiensi menunjukan nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa di dalam daun yakon mengandung protein sebesar 

17%. Salah satu penyebab kesalahan ini kemungkinan ketika proses ekstraksi 

berlangsung, waktu yang dibutuhkan untuk memecah sel daun yakon kurang lama. 

Selain itu rendahnya konsentrasi protein dalam daun yakon menyebabkan senyawa 

bukan protein lebih tinggi, sehingga diperlukan garam ammonium sulfat yang lebih 

banyak untuk mengikat air dan senyawa bukan protein lainnya (Capelo-Martinez, 

2008). 

 

Setelah diperoleh isolat protein, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan sorbet. 

Terdapat 3 macam perlakuan yaitu, sorbet pisang ambon (SPA), sorbet pisang ambon 

dengan penambahan isolat protein Spirulina 25 mg/kg BB dan daun yakon 50 mg/kg 

BB, dan ), sorbet pisang ambon dengan penambahan isolat protein Spirulina 50 mg/kg 

BB dan daun yakon 25 mg/kg BB. Pembuatan sorbet dilakukan dengan menggunakan 

alat ice cream maker prinsip alat ini mendingikan campuran dengan terus memutar 

baling-baling. Selain lebih cepat, tekstur es krim yang dihasilkan lebih lembut. Setelah 

membuat 3 macam sorbet, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis kadar air, abu, 

lemak, protein, dan karbohidrat. 

 

4.2. Analisis Proksimat Sorbet Pisang 

Analisis proksimat pertama adalah kadar air dengan metode thermogravimetri. Prinsip 

metode thermogravimetri adalah menguapkan air yang terdapat di dalam bahan pada 

suhu 100օ C, dan berat akhir ditimbang hingga konstan. Setelah didapatkan sampel 

kering kemudian bahan dianalisis total abu dengan metode dry ashing. Prinsip dari 

metode ini adalah mengoksidasi semua zat organik pada suhu tinggi yaitu 500-600օ C, 
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kemudian mengukur berat sisa dari proses pembakaran tersebut. Analisis berikutnya 

adalah analisis lemak dengan metode soxhlet. Prinsip dari metode ini adalah mencuci 

berulang (perkolasi) bahan dengan menggunakan pelarut organik seperti heksan, 

petroleum eter, dietil eter, dll. Sampel yang akan diekstraksi ditempatkan dalam suatu 

timbel yang permeabel terhadap pelarut dan diletakkan di atas tabung destilasi, 

dididihkan dan dikondensaasikan di atas sampel. Kondesat akan jatuh ke dalam timbel 

dan merendam sampel dan diakumulasi sekeliling timbel. Setelah sampai batas tertentu, 

pelarut akan kembali masuk ke dalam tabung destilasi secara otomastis. Proses ini 

berulang terus dengan sendirinya di dalam alat terutama dalam peralatan Soxhlet yang 

digunakan untuk ekstraksi lipida (AOAC, 1995) 

 

Analisis terakhir adalah analisis kadar protein dengan menggunakan metode kjeldahl. 

Pada metode kjeldahl terbagi menjadi 3 tahap proses yaitu dekstruksi, destilasi, dan 

titrasi. Pada tahap dekstruksi bahan dipanaskan hingga unsur-unsur terdekstruksi. 

Elemen karbon, hidrogen teroksidasi menjadi CO, CO2 dan H2O. Sedangkan 

nitrogennya (N) akan berubah menjadi (NH4)2SO4. Untuk mempercepat proses 

destruksi sering ditambahkan katalisator berupa campuran Na2SO4 dan HgO. Tahap 

selanjutnya adalah destilasi, dimana ammonium sulfat dipecah menjadi ammonia (NH3) 

dengan penambahan NaOH hingga alkalis dan dipanaskan. Untuk mengurangi 

terjadinya superheating ataupun pemercikan cairan atau timbulnya gelembung gas yang 

besar maka dapat ditambahkan logam zink (Zn). Ammonia yang dibebaskan selanjutnya 

akan ditangkap oleh asam khlorida atau asam borat 4%. Setelah mendapatkan amonia 

yang ditangkap dengan asam borat, kemudian larutan tersebut dititrasi dengan 

menggunakan HCl 0,1 N. Titik akhir dari titrasi ditandai dengan perubahan warna 

larutan menjadi merah muda (AOAC, 1995). 

 

Analisis yang dapat digunakan untuk memperkirakan kandungan karbohidrat adalah 

dengan cara perhitungan kasar (proximate analysis) atau disebut Carbohydrate by 

Difference. Proxymate analysis adalah suatu analisis dimana kandungan karbohidrat 

termasuk serat kasar diketahui bukan melalui analisis tetapi melalui perhitungan. 

 Persentase banyaknya kandungan karbohidrat di dalam bahan didapat dari hasil 

pengurangan dari 100 % dengan kadar protein, kadar lemak, kadar abu dan kadar air 
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(Winarno, 2004). Setelah mengetahui nilai analisis proksimat, kemudian data tersebut 

diuji dengan menggunakan SPSS Annova. Anova merupakan singkatan dari “analysis 

of varian“. Analysis of Varian adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk 

menguji perbedaan mean (rata-rata) data lebih dari dua kelompok.  

 

Berdasarkan hasil uji annova dapat diketahui bahwa analisis proksimat kadar air SPA 

tidak berbeda nyata dengan  SPA 1, akan tetapi berbeda nyata dengan SPA 2. Beda 

nyata antar perlakuan tersebut dapat disebabkan karena proses homogenisasi yang 

kurang sempurna sehingga bahan tidak tercampur rata. Berdasarkan Komposisi Zat Gizi 

Pangan Indonesia (1995) kadar air pada buah pisang ambon memiliki nilai sebesar 

73,8%, sedangkan hasil yang diperoleh pada SPA sebesar 80,256%, SPA I sebesar 

82,513%, dan SPA II sebesar 81,176%. Kenaikan kadar air tersebut dikarenakan pada 

proses pembuatan sorbet dilakukan penambahan air sebesar 50 ml/200 gram sorbet 

sehingga kadar air pada SPA, SPA I, maupun SPA II akan meningkat. 

 

Pada pengujian proksimat kadar abu dapat diketahui bahwa kadar abu SPA tidak 

berbeda nyata dengan  SPA 1, akan tetapi berbeda nyata dengan SPA 2. Kadar abu pada 

SPA sebesar 0,796%, sedangkan kadar abu pada SPA I dan SPA II sebesar 0,690% dan 

0,632%. Berdasarkan Komposisi Zat Gizi Pangan Indonesia (1995) kadar abu pada 

pisang ambon sebesar 0,9%, sehingga diketahui bahwa nilai abu pada perlakuan SPA I 

dan SPA II sangat kecil. Kesalahan ini dapat disebabkan karena kurang homogen 

sampel dan kemungkinan hilangnya abu ketika dipindahkan dari tanur menuju ke oven 

dan kemudian desikator. 

 

Pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa kadar lemak tiap perlakuan berbeda beda. Pada 

SPA kadar lemak memiliki kadar lemak sebesar 0,085%, sedangkan pada SPA I hasil 

analisis kadar lemak sebesar 0,183%, dan pada SPA II kadar lemak sangat tinggi yaitu 

sebesar 2,278%. Berdasarkan Komposisi Zat Gizi Pangan Indonesia (1995) menyatakan 

bahwa kadar lemak pisang ambon sebesar 0,3%. Penurunan kadar lemak pada SPA dan 

SPA I dapat disebabkan ketika proses pembuatan sorbet terdapat penambahan air 

sehingga kadar lemak semakin kecil, akan tetapi pada SPA II kadar lemak meningkat 

https://www.statistikian.com/2012/04/uji-komparatif-pengantar-non-parametris.html
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cukup drastis. Peningkatan kadar lemak tersebut dapat berasal dari labu godok dan ice 

cream maker yang tidak bersih sehingga meningkatkan kadar lemak. 

 

Pada hasil analisis kadar protein perlakuan SPA I dan SPA II memiliki jumlah protein 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan SPA. Berdasarkan Komposisi Zat Gizi Pangan 

Indonesia (1995) kadar protein pada pisang ambon sebesar 1%, hal tersebut tidak sesuai 

pada SPA dimana kadar protein sebesar 0,676%, sedangkan untuk perlakuan SPA I dan 

SPA II memiliki kadar protein masing-masing sebesar 0,906% dan 1,194% dimana 

seharusnya dengan penambahan isolat protein Spirulina dan daun yakon kadar protein 

di atas 1%. Penyusutan kadar protein dapat disebabkan karena penambahan air sehingga 

kadar protein pada sorbet semakin kecil, selain itu tingkat kemurniaan isolat protein 

yang mungkin tercemar oleh ammonium sulfat. Pada Spirulina memiliki rantai N yang 

lebih banyak dibandingkan dengan daun yakon, sehingga nilai N yang terbaca  di 

Spirulina ketika dititrasi lebih tinggi. 

 

Hasil analisis kadar karbohidrat pada semua perlakuan menggunakan metode 

Carbohydrate by Difference. Kadar karbohidrat pada SPA paling tinggi yaitu sebesar 

18,187%, sedangkan kadar karbohidrat pada SPA I dan SPA II berturut-turut sebesar 

15,708% dan 14,721%. Pada umumnya metode Carbohydrate by Difference memiliki 

ketelitian yang cukup rendah karena hanya menghitung kadar karbohidrat dari sisa 

perhitungan proksimat lainnya. Sehingga ketika kadar proksimat yang lainnya rendah 

maka kadar karbohidrat akan semakin meningkat, begitu sebalinya. 

 

4.3. Pengujian In Vivo 

Analisa in vivo pada penelitian ini menggunakan tikus (Rattus norvegicus) strain Wistar 

jantan. Pemilihan tikus ini dikarenakan anatomi pada tikus wistar yang memiiki 

keunggulan esophagus yang langsung bermuara ke lambung, sehingga ketika disonde 

dengan sorbet tikus tidak dapat memuntahkan kembali. Tikus jantan dipilih karena 

memiliki kondisi tubuh yang lebih stabil serta tidak mengalami masa menstruasi dan 

kehamilan.  Selain itu sebagai hewan percobaan diasumsikan memiliki kesamaan 

dengan jaringan , sel-sel penyusun tubuh, serta enzim yang sama dengan manusia 

(Natte, 2011). 
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Tikus yang akan digunakan sebagai percobaan dipilih berusia 2-3 bulan, kemudian 

diukur berat badan dan kadar gula darah awal dengan cara memotong bagian ujung ekor 

tikus yang telah dibersihkan. Setelah mengetahui berat badan, tikus disuntik secara 

intraperitoneal dengan menggunakan streptozotocin dengan dosis 45 mg/kg BB. 

Selama 3 hari tikus dibiarkan mengalami hiperglikemia dan tetap diberi pakan standar, 

lalu diukur kadar gula darah. Setelah kadar gula darah tikus meningkat kemudian tikus 

disonde dengan 3 macam perlakuan yang telah disiapkan yaitu SPA, SPA 1, dan SPA 2 

selama 28 hari dan setiap 7 hari tikus diukur berat badan serta kadar gula darah. Setelah 

28 hari, tikus diberi pakan standar selama 7 hari untuk mengetahui apakah ada kenaikan 

kadar gula darah atau tidak. 

 

4.3.1 Kontrol 

Pada tikus yang diberi pakan standar hanya tikus 4 yang mengalami hiperglikemia 

sedangkan yang lainnya memiliki gula darah normal. Pada hari ke 7 tikus 3 mengalami 

hiperglikemia dengan kadar gula darah sebesar 572 mg/dL. Hal tersebut kembali terjadi 

pada tikus 1 dimana kadar gula darah tikus meningkat secara signifikan sebesar 61 

mg/dL, sedangkan tikus 5 kadar gula darah meningkat menjadi 155 mg/dL pada hari ke 

21. Kenaikan dan penurunan kadar gula darah tikus kontrol secara flutuatif ini 

disebabkan karena pankreas masih mampu mengeluarkan hormon insulin secara 

perlahan. Faktor biologis tikus juga menjadi salah satu penyebab kenaikan kadar gula 

darah tidak secara bersamaan. Akan tetapi ketika memasuki masa post-treatment semua 

tikus memiliki kadar gula darah normal yaitu 108-125 mg/dL. Berat badan pada tikus 

yang hanya diberi pakan standar (kontrol) mengalami peningkatan secara perlahan. 

Tikus 1, 2, 3, dan 4 selama masa pengujian tidak mengalami penurunan berat badan, 

sedangkan pada tikus 5 selama 14 hari mengalami penurunan berat badan. Penurunan 

berat badan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kadar gula darah. Pada umumnya 

penderita hiperglikemia mengalami penurunan berat badan, sehingga pada perlakuan 

kontrol dapat disimpulkan tidak menderita hiperglikemia (Goud, 2015). 

 

4.3.2 Sorbet Pisang Ambon 

Tikus yang disonde dengan sorbet pisang ambon (SPA) mengalami hiperglikemia pada 

masa hari ke 0. Setelah 7 hari di sonde SPA tikus 3, 4, dan 5 mengalami penurunan 
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kadar gula darah menjadi normal, sedangkan tikus 1 dan 2 mengalami penurunan yang 

tidak signifikan. Tikus 1 setelah 28 hari disonde SPA, kadar gula darah telah berada 

pada batasan normal yaitu 112 mg/dL. Pada perjalanan post-treatment tikus 2 

mengalami kematian, sedangkan tikus 3, 4, dan 5 telah sembuh dari hiperglikemia. Pada 

masa post-treatment, gula darah tikus 1 meningkat secara signifikan sebesar 315 mg/dL. 

Penurunan kadar gula darah pada tikus yang disonde SPA dikarenakan dalam pisang 

ambon mengandung kalium dan kalsium yang berperan dalam pengeluaran hormon 

insulin. Ketika glukosa memasuki fase glikolisis dan fosforilasi dalam sel, ATP yang 

terbentuk akan menghambat penutupan K channel pada membran sel. Penutupan ini 

akan menyebabkan sisi Ca channel dimana ion Ca akan masuk ke dalam intrasel dan 

merangsang pengeluaran hormon insulin (Floyd, 1996). Selain itu menurut Daftar 

Komposisi Zat Gizi Pangan Indonesia (1995) menyatakan bahwa dalam 100 gram 

pisang mengadung asam amino isoleusin, leusin, dan fenilalanin dimana asam amino 

tersebut memacu pengeluaran hormon insulin. 

 

Berat badan tikus yang disonde sorbet pisang ambon (SPA) meningkat setiap 

minggunya, akan tetapi pada tikus 4 pada hari ke 14 mengalami penurunan berat badan. 

Penurunan ini tidak diikuti dengan peningkatan berat badan. Pada umumnya penderita 

hiperglikemia akan mengalami penurunan berat badan dan kenaikan kadar gula darah, 

akan tetapi pada perlakuan SPA tidak ditemukan korelasi tersebut. 

 

4.3.3 Sorbet Pisang Ambon dengan Penambahan Isolat Protein Spirulina 25 mg/kg 

BB dan Isolat Protein Daun Yakon 50 mg/kg BB 

Pada pemberian sonde sorbet pisang ambon dengan penambahan isolat protein 

Spirulina 25 mg/kg BB dan isolat protein daun yakon 50 mg/kg BB (SPA 1) hari ke 0 

semua tikus mengalami keadaan hiperglikemia. Setelah diberi sonde SPA 1 selama 7 

hari tikus 1, 2, dan 4 mengalami penurunan kadar gula darah tidak terlalu signifikan, 

akan tetapi pada tikus 3 dan 5 kadar gula darah telah normal dan terus berlanjut hingga 

hari ke 35 (post-treatment). Tikus 4 kadar gula darah menjadi normal pada hari 14  dan 

tidak terjadi peningkatan kadar gula darah hingga akhir penelitian. Tikus 1 dan 2 

mengalami penurunan kadar gula darah pada hari ke 21, akan tetapi pada hari ke 28 

mengalami hiperglikemia. Pada hari ke 35 kadar gula darah tikus 1 dan 2 kembali di 



48 

 

bawah 125 mg/dL. Keadaan yang terjadi pada tikus 1 dan 2 kemungkinan disebabkan 

karena faktor turunan dimana pankreas tikus tidak mampu mengeluarkan hormon 

insulin yang cukup untuk mengubah glukosa menjadi energi (Wield, 2004). Penurunan 

kadar gula pada tikus yang disonde dengan sorbet pisang ambon dengan penambahan 

isolat protein spirulina 25 mg/kg BB dan daun yakon 50 mg/kg BB dikarenakan dalam 

pisang mengandung isoleusin, leusin, dan fenilalanin yang mampu merangsang 

pengeluaran hormon insulin. Asam amino seperti arginin, alanin, dan lisin yang terdapat 

dalam spirulina mampu memacu pengeuaran hormon insulin. 

 

Berat badan tikus yang disonde SPA 1 juga mengalami kenaikan secara bertahap. Pada 

tikus 2 kenaikan berat badan secara signifikan terjadi pada hari ke 7 dengan kenaikan 

berat badan sebesar 47 gram. Pada tikus 4, hari ke 21 dan hari 28 tidak mengalami 

kenaikan maupun penurunan berat badan, akan tetapi kadar gula darah pada hari 

tersebut mengalami penurunan. Tikus yang disonde SPA 1 dapat dikatakan sembuh dari 

keadaan hiperglikemia. 

 

4.3.4 Sorbet Pisang Ambon dengan Penambahan Isolat Protein Spirulina 50 mg/kg 

BB dan Isolat Protein Daun Yakon 25 mg/kg BB 

Perlakuan yang terakhir adalah tikus yang disonde dengan sorbet pisang ambon dengan 

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

mg/kg BB (SPA 2). Pada hari ke 0 hanya tikus 2 yang tidak mengalami keadaan 

hiperglikemia dimana kadar gula darah tikus tersebut sebesar 116 mg/dL, sedangkan 

tikus 1, 3, 4, dan 5 mengalami keadaan hiperglikemia dengan kadar gula darah di atas 

125 mg/dL. Setelah disonde dengan SPA 2 selama 7 hari tikus 3 dan 4 keadaan gula 

darah telah kembali normal, sedangkan tikus 1 dan 5 hanya mengalami penurunan kadar 

gula darah. Pada hari ke 14 penyondean tikus 1 kembali meningkat kadar gula darah 

yaitu sebesar 373 mg/dL, sedangkan kadar gula pada tikus 5 telah normal. Hingga 

memasuki masa post-treatment kadar gula darah tikus 1 tidak menurun secara 

signifikan. Keadaan ini disebabkan karena faktor biologis dari tikus yang tidak mampu 

menghasilkan hormon insulin (Goud, 2015). 
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Pada analisis berat badan tikus yang disonde SPA 2 mengalami kenaikan berat badan 

bertahap. Tikus 1  mengalami penurunan berat badan sebesar 3 gram pada hari ke 14, 

yang dimana pada hari tersebut tikus mengalami kenaikan kadar gula darah yang 

signifikan. Tikus ke 2 juga mengalami hal yang sama dimana pada masa post-treatment  

berat badan tikus turun sebesar 3 gram tanpa adanya peningkatan kadar gula darah. 

Penurunan kadar gula pada tikus yang disonde dengan sorbet pisang ambon dengan 

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

disebabkan karena dalam pisang mengandung isoleusin, leusin, dan fenilalanin yang 

mampu merangsang pengeluaran hormon insulin. Spirulina platensis yang ditambahkan 

2x lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan sebelumnya, sehingga asam amino 

seperti arginin, alanin, dan lisin yang terdapat dalam spirulina yang memacu 

pengeluaran insulin lebih banyak. 

 

Berdasarkan data pada masing-masing perlakuan dapat disimpulkan bahwa pemberian 

sorbet pisang ambon tanpa penambahan isolat protein juga mampu untuk mengatasi 

keadaan hiperglikemia. Selain itu pemberian sorbet pisang ambon dengan penambahan 

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

mampu menurunkan kadar gula darah lebih efisien dibandingkan dengan sorbet pisang 

ambon dengan penambahan isolat protein Spirulina 25 mg/kg BB dan isolat protein 

daun yakon 50 mg/kg BB. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 12 dan tabel 10 dimana 

perlakuan SPA 2 lebih cepat menurunkan kadar gula darah daripada perlakuan SPA 1. 


