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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Hiperglikemia adalah kondisi dimana kadar gula dalam plasma darah melebihi 

batas normal. Kadar gula dalam darah yang melebihi batas normal tersebut 

menjadi salah satu dasar diagnosis penyakit diabetes melitus. Diabetes Melitus 

(DM) merupakan penyakit yang menjadi masalah kesehatan global. World Health 

Organization (WHO) saat ini menunjukkan 346 juta orang di seluruh dunia 

mengidap penyakit diabetes dan Indonesia memiliki jumlah tertinggi ke - 4 

penderita diabetes. Berdasarkan data statistik dari Asosiasi Riset Kesehatan Dasar 

Penelitian Kesehatan di Indonesia pada tahun 2007, tiga daerah di Indonesia 

memiliki tingkat kecenderungan diabetes di atas 1,5% : Aceh, Jawa Timur dan 

Sulawesi Utara (Aklima et al., 2012). Peningkatan jumlah penderita diabetes di 

Indonesia terus meningkat hingga tahun 2013 sebesar 6,9%. Hal tersebut 

dikarenakan diabetes melitus merupakan salah satu penyakit kronis yang dapat 

terjadi pada berbagai golongan usia, mulai dari anak-anak hingga orang berusia 

lanjut.  

 

Hiperglikemia dapat menyebabkan komplikasi kronis bila kontrol kadar gula 

darah buruk. Pasien yang mengalami hiperglikemia memerlukan proses 

pengobatan jangka panjang dan biaya yang cukup mahal, sehingga butuh obat 

alternatif yang mampu menggantikan peran pengobatan modern. Selain itu 

penderita hiperglikemia harus benar-benar mengatur diet makanan, khususnya 

dalam konsumsi karbohidrat. Meningkatnya kadar gula darah diakibatkan dari 

kelainan metabolisme karbohidrat oleh hormon insulin. Bila metabolisme 

karbohidrat tidak berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh pada berat badan 

dan massa otot karena reaksi pembentukan glukosa dari materi non-glukosa.   

 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk meningkatkan produksi insulin dalam 

tubuh. Insulin merupakan hormon berbasis protein yang berfungsi untuk mengatur 

kadar gula darah dalam tubuh. Menurut penelitian Floyd et al (1966) pemberian 

campuran asam amino secara intravena yang terdiri dari arginin, lisin, fenilalanin, 
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leusin, valin, metionin, histidin, treonin, isoleusin, dan triptofan terbukti dapat 

memacu pengeluaran insulin dalam tubuh. Hal ini didukung oleh penelitian Floyd 

et al (1966) yang pertama bahwa konsumsi makanan tinggi protein terbukti dapat 

meningkatkan secara signifikan kadar plasma insulin dalam tubuh. Salah satu 

sumber protein tinggi yaitu ganggang laut, terutama ganggang biru-hijau atau 

Spirulina platensis. 

 

Spirulina platensis adalah ganggang biru-hijau yang banyak ditemukan di alam 

dan memiliki keunggulan kandungan proteinnya yang mencapai 55-72%. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi efek anti-hiperglikemia Spirulina 

platensis pada tikus Wistar yang diinduksi streptozotocin untuk membuat tikus 

dalam kondisi hiperglikemia. Berdasarkan hasil penelitian Pankaj & Varma 

(2013), pemberian 15 mg/kg berat badan Spirulina platensis setiap hari selama 21 

hari, dapat menurunkan hiperglikemia pada tikus mencit yang diinduksi aloksan. 

Dalam Spirulina platensis mengandung 17 jenis asam amino dengan jumlah 

terbesar yaitu asam glutamat, asam aspartat, isoleusin, alanine, arginin, valin, dan 

lisin (Gaese, 2012). Melihat manfaat protein Spirulina platensis bagi penderita 

hiperglikemia, maka perlu dikembangkan produk pangan olahan buah dengan 

penambahan isolat protein Spirulina platensis yang mampu menggantikan peran 

pengobatan modern. Produk yang dipilih juga harus memperhatikan struktur 

protein yang rentan rusak terhadap suhu tinggi.  

 

Salah satu produknya adalah sorbet buah naga (Hylocereus polyrhizus). Sorbet 

sering dikonsumsi sebagai  makanan penutup yang dibuat dari hancuran buah 

yang dibekukan. Pengaplikasian isolat protein Spirulina platensis pada sorbet bagi 

penderita hiperglikemia dapat dikombinasikan dengan penggunaan bahan 

tambahan yaitu buah naga merah. Buah naga merah merupakan buah yang 

memiliki indeks glikemik (IG) yang rendah yaitu 41 serta kaya antioksidan.  

Untuk mengetahui pengaruh konsumsi sorbet berbahan dasar buah naga dengan 

penambahan isolat protein Spirulina platensis terhadap penurunan kadar gula 

darah dan peningkatan berat badan, maka perlu dilakukan penelitian secara in vivo 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hylocereus_polyrhizus&action=edit&redlink=1
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dengan menggunakan hewan coba. Hewan coba yang digunakan pada penelitian 

ini adalah tikus wistar. 

 

1.2.  Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Hiperglikemia 

Hiperglikemia adalah suatu keadaan dimana konsentrasi glukosa yang sangat 

tinggi dalam darah hingga melebihi normal. Hiperglikemia terjadi karena 

defisiensi hormon insulin yang akan menyebabkan gangguan proses biokima 

dalam tubuh, yaitu menurunnya pemasukan glukosa ke dalam sel dan peningkatan 

pelepasan glukosa dari hati ke dalam sistem sirkulasi (Willrad et al., 1994). 

Hormon insulin merupakan hormon yang membantu proses penghancuran dan 

penyerapan glukosa, asam lemak dan asam amino. Bila insulin tidak diproduksi 

oleh pankreas atau terjadi resistensi insulin, maka kadar glukosa dalam darah 

meningkat (Ita et al., 2013). Bila seseorang sudah mengalami tanda-tanda 

hiperglikemia maka dapat dikatakan orang tersebut menderita penyakit diabetes 

mellitus (DM). 

 

Orang dapat dikatakan menderita hiperglikemia jika kadar glukosa darah ≥126 

mg/dL dalam kondisi puasa. Faktor utama yang mampu mengakibatkan 

hiperglikemia adalah rusaknya sebagian besar atau kecil sel β-pankreas. Faktor 

lain yang dapat memicu timbulnya hiperglikemia adalah faktor genetik, usia, 

obesitas, perubahan pola makan, kurangnya aktivitas, dan obat-obatan/bahan 

kimia. Hiperglikemia dalam jangka panjang dapat menimbulkan gangguan 

metabolis lainnya seperti kerusakan sistem tubuh dan syaraf yang berujung pada 

kematian (Arif dkk, 2013 ; Infodatin, 2014). 

 

Hormon insulin merupakan hormon yang paling berperan dalam pengaturan 

konsentrasi glukosa darah. Hormon ini dihasilkan oleh sel β-pulau Langerhans 

pada pankreas dan disekresikan ke dalam darah secara langsung. Mekanisme 

penurunan gula darah oleh insulin meliputi peningkatan laju penggunaan glukosa 

melalui lipogenesis, glikogenesis, dan oksidasi. Difusi fasilitatif glukosa ke dalam 

otot dan sel lemak mengalami peningkatan, penyimpanan glukosa dalam bentuk 



4 

 

 

glikogen didalam otot dan hati, serta pengambilan glukosa untuk diubah menjadi 

lemak oleh sel lemak dan sel hati meningkat. Peningkatan kadar glukosa darah 

akan menstimulasi sel β-pankreas untuk mengsintesis dan mengsekresikan insulin. 

Glukosa akan masuk ke dalam sel β-pankreas melalui GLUT-2 (Almatsier, 2001).  

 

Struktur insulin terdiri dari rantai A dengan 21 asam amino dan rantai B dengan 

30 asam amino. Kedua rantai tersebut dihubungkan oleh dua ikatan disulfide, 

yaitu antara sistein A7 (CysA7) dan sistein B7 (CysB7) serta sistein A20 

(CysA20) dan sistein B19 (CysB19). Pada rantai A terdiri dari asma amino 

isoleusin, threonine, leusin, dan triosin, serta pada rantai B terdiri dari asam amino 

serin dan sistein (Khursheed et al, 2012). 

 

1.2.2. Spirulina platensis 

Spirulina platensis adalah tanaman air mikroskopis biru-hijau (mikroalga) yang 

memiliki fungsi dan nutrisi organik paling lengkap. Spirulina platensis mampu 

tumbuh di perairan dengan berbagai salinitas dan pH berkisar antara 8-11 (basa) 

(A. Layam, 2006). Spesies mikroalga ini banyak mengandung protein, asam 

lemak esensial seperti γ-Linoleic Acid, vitamin, mineral serta pigmen baik β-

karoten dan khlorofil-α maupun fikosianin (Spolaore et al., 2006). Pigmen β-

karoten dan khlorofil-α maupun fikosianin merupakan antioksidan yang  mampu 

menghambat atau mencegah proses oksidasi molekul lain. Oksidasi 

merupakan reaksi kimia yang menghasilkan radikal bebas, sehingga 

memicu reaksi berantai yang dapat merusak sel (Ravi, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Biomassa kering Spirulina platensis 

https://id.wikipedia.org/wiki/Reaksi_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Radikal_(kimia)
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Reaksi_berantai&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sel_(biologi)
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Dalam Spirulina platensis mengandung 17 jenis asam amino dengan jumlah 

terbesar yaitu asam glutamat, asam aspartat, isoleusin, alanine, arginin, valin, dan 

lisin (Gaese, 2012). Kelebihan dari Spirulina platensis adalah mudah dicerna dan 

dalam keadaan biomassa kering mengandung protein 55-75% (Ciferri, 1983). 

Menurut penelitian Layam & Reddy (2007), Spirulina platensis memiliki 

kemampuan anti-hiperglikemiknya yang mampu meningkatkan sekresi insulin 

pada β-sel pankreas dan mampu meningkatkan transportasi glukosa darah ke 

perifer jaringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa pemberian 15 mg/kg berat 

badan Spirulina platensis secara oral pada tikus diabetes dapat menurunkan kadar 

glukosa darah. Hal tersebut didukung oleh penelitian Anwer et al (2012), yang 

menunjukkan bahwa pemberian 50 mg ekstrak protein dari Spirulina platensis 

mampu lebih efektif menurunkan kadar gula darah. 

 

1.2.3. Isolasi Protein 

Isolasi protein merupakan metode untuk mendapatkan protein murni dengan 

prinsip memisahkan bagian protein dari materi biologi lainnya (Dennison, 2002). 

Hasil dari isolasi protein adalah isolat protein dengan kemurnian minimal 90% 

pada keadaan kering (Winarsi, 2010). Isolasi protein terbagi menjadi 2 tahap yaitu 

ekstraksi dan presipitasi (Endres,2001). Proses ekstraksi merupakan proses 

pelepasan komponen protein dari bahan. Protein Spirulina platensis terdapat di 

dalam sel, sehingga sebelum tahap ekstraksi perlu dilakukan pemecahan sel. Salah 

satu cara untuk memecah sel yaitu homogenisasi ultrasonik (Vikhu et al, 2011). 

Tahap kedua adalah proses presipitasi, yaitu proses pengendapan protein. Salah 

satu metode untuk presipitasi protein adalah dengan metode salting out. Prinsip 

kerja salting out adalah dengan menurunkan kelarutan protein dalam larutan 

dengan penambahan garam. Penambahan garam akan menyebabkan tegangan 

permukaan air meningkat yang mengakibatkan interaksi hidrofobik antara air dan 

protein semakin meningkat. Salah satu garam yang memiliki kelarutan tinggi dan 

dapat meningkatkan tegangan permukaan air adalah amonium sulfat (NH3)2SO4. 

Amonium sulfat juga dapat mencegah tumbuhnya mikroorganisme dan aktivitas 

protease selama penyimpanan protein (Wingfield, 2001). Selain itu amonium 

sulfat merupakan generally recognized as safe (GRAS) dan telah diterima sebagai 
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bahan tambahan oleh Food and Drug Administration (FDA) dan Eropa 

(Organization for Economic Co-operation and Development, 2004). Metode 

salting out membutuhkan waktu 45-60 menit dan dari segi ekonomis, metode 

salting out tidak membutuhkan biaya yang banyak (Mechin et al, 2007; 

Pavokovic et al, 2012).  

 

1.2.4. Sorbet Buah Naga 

Sorbet sering diartikan sebagai makanan penutup yang terbuat dari hancuran buah 

(puree) dengan campuran air dan sukrosa, memiliki wujud seperti es krim dan 

memiliki rasa manis dan menyegarkan. Sorbet merupakan produk makanan beku 

yang tidak mengandung produk susu (non-dairy) dan biasanya terbuat dari sari 

buah-buahan yang sekaligus berfungsi sebagai pemberi rasa (flavouring agent). 

Buah yang digunakan pada penilitian ini adalah buah naga. Buah naga merupakan 

buah dari tanaman yang termasuk dalam keluarga kaktus, batangnya berbentuk 

segitiga dan tumbuh merambat. Buah naga merah berbentuk bulat lonjong, warna 

kulitnya merah jambu dihiasi sulur atau sisik seperti naga. Buah naga memiliki 

indeks glikemik yang rendah yaitu sebesar 41 dan kandungan zat gizi yang cukup 

lengkap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Buah Naga Merah 
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Tabel 1. Kandungan zat gizi buah naga merah per 100 gram 

Komponen Kadar 

Air (g) 82,5 – 83 

Protein (g) 0,16 – 0,23 

Lemak (g) 0,21 – 0,61 

Karbohidrat (g) 11,55 

Serat (g) 0,7 – 0,9 

Betakaroten (mg) 0,005 – 0,012 

Kalsium (mg) 6,3 – 8,8 

Fosfor (mg) 30,2 – 36,1 

Besi (mg) 0,55 – 0,65 

Vitamin B1 (mg) 0,28 – 0,30 

Vitamin B2 (mg) 0,043 – 0,045 

Vitamin C (mg) 8 – 9 

Niasin (mg) 1,297 – 1,300 

Khalili et al. (2006). 

 

Selain mengandung gizi seperti Tabel 1, buah naga merah memiliki keunggulan 

lain yaitu adanya zat fitokimia yang baik untuk tubuh, di antaranya flavonoid. 

Efek hipoglikemik buah naga merah berasal dari adanya komponen aktif 

flavonoid. Flavonoid adalah zat warna merah, ungu, biru atau kuning dalam 

tumbuh-tumbuhan. Flavonoid merupakan senyawa organik bahan alam dan 

merupakan senyawa polifenol (senyawa fenolik yang memiliki lebih dari satu 

gugus hidroksil). (Suhartono dkk, 2004). Kandungan flavonoid yang terdapat pada 

daging buah naga merah sebanyak 7,21 ±  0,02 mg CE/100 gram (Wu Li Chen et 

al, 2005). Flavonoid mampu berperan sebagai antioksidan. Kemampuan flavonoid 

sebagai antioksidan mampu mengurangi ROS dan menurunkan stress oksidatif. 

Hal tersebut mampu menimbulkan efek protektif terhadap sel beta pankreas dan 

meningkatkan sensitivitas insulin (Kaneto et al, 1999). Flavonoid memiliki dua 

jalus mekanisme, jalur pertama yaitu sebagai peredam radikal bebas secara 

langsung dengan menyumbangkan atom hidrogennya. Radikal bebas akan 

mengoksidasi flavonoid menjadi senyawa yang lebih stabil. Jalur kedua melalui 

pengikatan dan mengendalikan ion logam (Nijveldt et al, 2001; Suhartono dkk, 

2004).   
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1.2.5. Uji In Vivo pada Tikus Putih (Rattus norvegicus) strain Wistar 

Uji in vivo merupakan suatu uji biokompatibilitas yang menggunakan hewan 

mamalia seperti tikus, kelinci, dan lain-lain. Uji ini bertujuan untuk mengetahui 

respon biologis yang terjadi pada organ tubuh binatang percobaan. Binatang 

percobaan yang digunakan pada percobaan kali ini adalah tikus strain Wistar. 

Tikus (Rattus norvegicus) strain Wistar merupakan jenis tikus yang biasa 

digunakan sebagai hewan percobaan untuk laboratorium. Ukuran tikus Wistar 

dapat mencapai panjang 40 cm (terukur dari hidung hingga ujung ekor) dengan 

berat mencapai 140-500 g. Tikus Wistar memiliki keunggulan yaitu tidak dapat 

memuntahkan makanannya karena struktur anatomi yang berbeda dimana 

esofagus langsung bermuara ke lambung. Tikus jenis ini juga tidak memiliki 

kandung empedu dan mudah dikembang biakkan. Berat tikus Wistar dewasa dapat 

mencapai 300- 400 g (Jantan) dan 250-300 g (betina) dengan lama hidup 2-3 

tahun (dapat mencapai 4 tahun). Tikus Wistar membutuhkan air minum lebih 

banyak oleh karena itu air minum harus terus tersedia. Tiap tikus dewasa akan 

membutuhkan 20-45 ml air untuk setiap harinya (Dewi, 2014). Dosis pemberian 

secara langsung dengan metode sonde (disuntikkan dari mulut langsung ke 

lambung) sering dilakukan terhadap hewan coba. Dosis pemberian bahan sonde 

maksimal adalah 5 ml dan tidak boleh lebih. Apabila dosis berlebih maka 

lambung tikus tidak mampu menampung volume yang lebih besar sehingga akan 

menyebabkan inflamasi pada lambung tikus yang berujung pada kematian hewan 

coba (Utaminingrum, 2011).  

 

Pada penelitian ini dilakukan induksi dengan menggunakan Streptozotocin untuk 

membuat tikus uji dalam kondisi hiperglikemia. Streptozotocin atau streptozosin 

atau Izostazin (STZ) mengandung nitrosourea, yang mana nitrosourea merupakan 

terapi pilihan untuk karsinoma sel islet pankreas dan tumor ganas lainnya. 

Streptozotocin (Streptozotocin, 2-deoxy-2-(3-(methyl-3nitrosoureido), D-

glucopyranose) disintesis oleh Streptomycetes achromogenes dan dapat 

menyebabkan diabetes insulin-dependent dan non-insulin-dependent.  
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Induksi streptozotocin bersifat toksik karena menstimulasi terjadinya endogenous 

chronic oxidative stress. Streptozotocin bekerja dengan cara merusak pada 

membran sel, protein, dan deoxyribonucleic acid (DNA) dengan cara membentuk 

radikal bebas yang sangat reaktif, sehingga menyebabkan gangguan produksi 

insulin oleh sel β-Langerhans pankreas (Wilson dan LeDoux, 1989). Menurut 

penelitian Hapsari (2015) dosis STZ yang disuntikkan yaitu sebanyak 50 mg/kg 

BB melalui intravena dapat menyebabkan hiperglikemia akibat kerusakan sel β 

pankreas. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sorbet 

buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) dengan penambahan isolat protein  

Spirulina platensis terhadap perubahan kadar gula darah dan berat badan pada 

tikus wistar. 

 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hylocereus_polyrhizus&action=edit&redlink=1

