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ABSTRACT

Excessive glycation and protein modification occur in people with diabetes. These result in 
oxidative damage, decrease of tissue protein and langerhans island damage, leading to reduction of 
insulin secretion, increased blood sugar levels and insulin resistance. These conditions, if not immediately 
handled, will trigger vascular damage. Channa striata extract (CSE) contains high quality protein and 
essential microminerals which has been used as biopharma and human albumin subtitute. However, the 
use of this extract for diabetics has not been elaborated. This study was aimed to determine the effect of 
the CSE on diabetic profile of rats (Rattus norvegicus) by analyzing blood glucose, insulin and the size 
of the langerhans island. The rats was orally induced with a single dose of 55 mg/kg streptozotocin. The 
study used 10 treatment groups, (1) negative control, (2) positive control, (3) diabetic rats of CSE 0:36 g/
kg CSE, (4) diabetic rats of 0.72 g/kg CSE, (5) diabetic rats of 1:08 g/kg CSE, which were sacrificed after 
4 days. Five other similar groups were sacrificed after 8 days. The results showed that average intake of 
energy, protein, fat and carbohydrate of rats were well over 79% of the supplied feed. The doses of 0.72 
g and 1.08 g/kg weight/day reduced blood glucose levels. The group of 0.72 g/kg and 1.08 g/kg ECS of 4 
days treatments resulted in higher insulin production as compared to similar groups of 8 days treatment 
counterpart. The larger langerhans island was found on rats given 0.36 g/kg CSE after 4 days treatment 
as compared to 8 days treatment counterpart. It is concluded that the extract of Channa striata can be 
beneficial for diabetics, although the effects are not yet significant.
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ABSTRAK

Terjadinya glikasi dan modifikasi protein yang berlebihan adalah kondisi yang terjadi pada 
penderita diabetes. Hal ini mengakibatkan kerusakan oksidatif, penurunan status protein jaringan, 
kerusakan pulau langerhans yang menyebabkan menurunnya sekresi insulin, meningkatnya kadar 
gula darah dan terjadinya efek resisten insulin. Kondisi ini kalau tidak segera ditangani akan berlanjut 
pada kerusakan vaskular. Sari Channa striata (SCS) mengandung protein bermutu tinggi serta mikro 
mineral penting yang telah digunakan sebagai biofarma dan bahan subtitusi albumin manusia. Namun 
penggunaan SCS untuk perbaikan kondisi diabetes belum banyak diungkap. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh SCS terhadap perbaikan kondisi diabetes, dengan menganalisis kadar glukosa 
darah, kadar insulin serta luas pulau langerhans tikus Wistar (Rattus Norvegicus) jantan yang diinduksi 
Streptozotocin dosis tunggal 55 mg/kg BB. Pada penelitian ini digunakan 10 kelompok perlakuan, 1 = 
kontrol negatif; 2 = kontrol positif; 3=diabetes diberikan SCS dosis 0,36 g/kg BB; 4 = diabetes diberikan 
SCS dosis 0,72 g/kg BB; 5 = diabetes diberikan SCS dosis 1,08 g/kg BB, yang di sacrifice setelah 4 
hari. Lima kelompok lainnya dengan pembagian yang sama, di sacrifice setelah 8 hari. Hasil penelitian 
diketahui rerata asupan Energi, Protein, Lemak dan Karbohidrat tikus menunjukkan persentase 
yang baik, yaitu di atas 79% dari pakan yang di sediakan. Kadar glukosa darah cenderung menurun 
pada pemberian SCS dosis 0,72 g dan 1,08 g/kg BB/hari. Kadar insulin lebih tinggi dibandingkan 
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kelompok lainnya pada periode 4 hari, dengan pemberian sari ikan Gabus dosis 0,72 g/kg BB dan dosis 
1,08 g/kg BB/hari pada periode 8 hari. Pulau langerhans lebih luas pada pemberian SCS dosis 0,36 g/
kg berat BB setelah 4 hari dan dosis 1,08 g/kg BB setelah 8 hari. Dapat disimpulkan bahwa sari Channa 
striata dapat dijadikan makanan yang bermanfaat bagi perbaikan kondisi diabetes, walaupun belum 
dapat memberikan pengaruh secara signifikan. 

Kata kunci: Sari ikan gabus, diabetes, luas pulau langerhans

PENDAHULUAN
Diabetes melitus merupakan 

manifestasi kelainan metabolik yang ditandai 
dengan hiperglikemia kronik disertai dengan 
tidak optimalnya metabolisme karbohidrat, 
lemak, dan protein dalam berbagai derajat 
(Conget, 2002). Prevalensi diabetes global 
untuk semua umur diperkirakan sebesar 
2,8% (171 juta) pada tahun 2000 dan 
meningkat menjadi 4,4% (366 juta) pada 
tahun 2030. Negara berkembang populasi 
diabetes diperkirakan naik dua kali selama 
tiga dasawarsa tersebut. Kenaikan tersebut 
disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, 
penuaan, urbanisasi, dan peningkatan 
prevalensi obesitas dan inaktivitas fisik. 
Indonesia merupakan negara keempat di 
dalam daftar negara-negara dengan angka 
diabetes tertinggi setelah India, China, dan 
Amerika Serikat. Estimasi jumlah diabetes 
Indonesia tahun 2000 sebesar 8.4 juta dan 
diperkirakan meningkat menjadi 21.3 juta 
pada 2030 (Wild et al., 2004).

Penyebab pasti munculnya diabetes 
melitus belum jelas diketahui dengan pasti. 
Diabetes tipe 1 berhubungan dengan kelainan 
autoimun yang menyebabkan kerusakan 
sel beta pankreas yang bertanggung jawab 
memproduksi insulin untuk metabolisme 
gula. Demikian halnya dengan diabetes tipe 
2, penyebab secara pasti belum terungkap 
(Waspadji, 2007). Faktor-faktor risiko 
terjadinya diabetes melitus tipe 2 termasuk 
umur yang semakin tua, obesitas, keturunan, 
riwayat diabetes gestasional, gangguan 
toleransi glukosa, aktivitas fisik, dan etnik 
(CDC, 2012).

Pulau langerhans terletak dalam 
pankreas. Pulau langerhans merupakan 
kelenjar endokrin yang mengandung sel-

sel beta yang merupakan satu-satunya 
sumber polipeptida hormon insulin. Sel-sel 
beta bekerja dengan merespons kenaikan 
konsentrasi zat gizi dengan melepaskan 
insulin yang selanjutnya akan menginduksi 
mekanisme sirkulasi zat gizi di hati, otot 
dan jaringan adiposa. Sel-sel beta juga 
merespons sinyal hormonal, neurotransmiter 
dan neuropeptida, yang memiliki pengaruh 
kepada sekresi insulin (Jones & Persuad, 
2010).

Kerusakan pada pulau langerhans 
menyebabkan menurunnya sekresi 
insulin, meningkatnya kadar gula darah 
dan terjadinya efek insulin yang resisten. 
Kondisi diabetes Pada penderita diabetes, 
terjadi glikasi dan modifikasi protein 
yang berlebihan. Hal ini mengakibatkan 
kerusakan oksidatif dan penurunan status 
protein jaringan. Hal ini akan berdampak 
pada proses inflamasi yang lebih panjang 
(He and Carter, 1992; Oldfield et al., 2001).

Kecukupan Asam amino diperlukan 
untuk mengikat mRNA sebagai bahan 
untuk sintesis albumin (De Feo et al., 1991). 
Albumin yang cukup di tempat inflamasi 
dapat bekerja sebagai pembentuk jaringan 
dan juga sebagai anti oksidan (Halliwell, 
1988). Arginin dan Leusin merupakan asam 
amino yang berperan dalam menetralisir 
kadar glukosa darah (McKay and Miller, 
2003). Suplai Arginin dan Leusin dengan 
pemberian ECS pada tikus diabetes yang 
dilukai berpotensi untuk memperbaiki 
kondisi diabetes.

Penanganan diabetes melitus tipe 
1 pada prinsipnya adalah diet, aktivitas 
fisik dan pemberian insulin. Untuk tipe 2 
mencakup diet, dan pengontrolan level gula 
darah. Selain itu diabetesi tipe 2 mungkin 
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perlu obat-obatan oral, insulin, atau 
keduanya (CDC, 2012). Penggunaan herbal, 
suplemen dan pengobatan alternatif semakin 
diminati. Suatu survai nasional menunjukkan 
bahwa 22% diabetesi menggunakan herbal 
dan penelitian lainnya menunjukkan bahwa 
31% diabetesi menggunakan suplemen diet 
(ADA, 2012).

Prinsip dasar pengobatan herbal atau 
pada pengobatan tradisional mengandalkan 
kandungan-kandungan gizi yang secara 
alami telah terdapat dalam suatu bahan 
pangan. Zat gizi tersebut yang berperan pada 
keseimbangan fungsi organ tubuh secara 
alami. Sehingga ia tidak hanya mengobati 
atau menghilangkan gejala satu penyakit, 
tetapi berusaha mengembalikan fungsi tubuh 
hingga menjadi seimbang kembali (Edwar, 
2007).

Sari ikan gabus (Channa striata) telah 
digunakan sebagai biofarma dan bahan 
subtitusi albumin manusia. Ekstrak ikan 
mengandung protein yang bermutu tinggi 
karena kandungan asam amino esensial 
yang lengkap. Dalam 100 mL sari ikan 
Gabus terkandung 3,36 g protein dan 2,17 
g albumin. Selain itu sari ikan gabus juga 
mengandung mikromineral penting, yaitu 
Zn, Cu dan Fe (Agus, 2009). Penggunaan 
sari ikan gabus sebagai produk yang mudah 
didapat untuk perbaikan kondisi pasien 
diabetes melitus belum banyak diungkap.

Semakin meningkatnya kejadian 
diabetes melitus, maka diperlukan upaya 
untuk penanganan yang tepat. Seiring 
dengan upaya-upaya perbaikan pola hidup 
dan aktivitas fisik, diperlukan upaya lain dari 
aspek asupan makanan. Salah satu makanan 
bermutu tinggi yang belum dimanfaatkan 
untuk penanganan diabetes melitus adalah 
ikan gabus. Ikan gabus memiliki kandungan 
protein dan albumin yang tinggi dan mineral 
terutama Zn yang memiliki potensi untuk 
memperbaiki kondisi diabetes, yang saat 
ini belum pernah diteliti. Untuk itu perlu 
dilakukan pembuktian apakah sari ikan 
Gabus dapat memperbaiki kondisi diabetes 
pada tikus Wistar diabetes.

METODE PENELITIAN
Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperiment laboratorium dengan completely 
randomised design. Perlakuan dalam 
penelitian adalah pemberian sari ikan 
Gabus pada 32 tikus diabetes dengan taraf 
sebagai berikut: K- = tikus normal tidak 
diberi sari ikan Gabus, K+ = tikus diabetes 
melitus tidak diberi sari ikan Gabus, 
P1 = t ikus diabetes mell itus 
d i b e r i  s a r i  i k a n  G a b u s 
0,36 g/kg berat badan/hari, P2 = tikus 
diabetes melitus diberi sari ikan Gabus 0,72 
g/kg berat badan/hari, P3 = tikus diabetes 
melitus diberi sari ikan Gabus 1,08 g/kg 
berat badan/hari.

Variabel Penelitian dan Def inisi 
Operasional

Asupan gizi adalah jumlah energi, 
protein, lemak, dan karbohidrat yang 
terkandung dalam makanan yang dikonsumsi 
oleh tikus sampel. Data asupan gizi dihitung 
dengan cara menimbang makanan sebelum 
diberikan kepada tikus dan sisa yang tidak 
dihabiskan dalam setiap hari. Berat Badan 
adalah rata-rata berat badan tikus sampel 
yang diketahui dengan cara menimbang tikus 
setiap hari. Luas pulau langerhans adalah 
rata-rata luas pulau langerhans sel kelenjar 
endokrin pankreas di tiga titik yang diambil 
secara acak, diukur dengan mikrometer pada 
mikroskop dengan pembesaran 400× setelah 
pewarnaan hematoxylin eosin. Gula darah 
adalah Kadar gula sesaat diambil dari ekor 
tikus diukur menggunakan chromatography 
multicheck (Nesco). Insulin adalah 
kandungan insulin serum darah tikus yang 
diukur menggunakan metode Elisa setelah 
perlakuan pemberian sari ikan Gabus selama 
4 hari dan 8 hari.

Tahapan Penelitian
Melakukan seleksi sampel hewan 

coba sesuai dengan kriteria dengan cara 
menimbang berat badan semua tikus 
dalam penelitian dan memilih tikus yang 
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dalam keadaan sehat. Melakukan adaptasi 
tikus pada kondisi laboratorium selama 10 
hari dengan tujuan agar tikus percobaan 
dapat menyesuaikan diri dengan kondisi 
penelitian. Hal-hal yang dilakukan selama 
masa adaptasi adalah: memberikan diet 
normal kepada semua tikus. Menimbang 
berat badan tikus pada awal dan akhir masa 
adaptasi. Mengamati keadaan umum tikus. 

Setelah masa adaptasi berakhir, 
mengambil 4 tikus sebagai kontrol negatif 
dan menginduksikan Streptozotocin dengan 
dosis tunggal yaitu 55 mg/kg BB yang telah 
diencerkan dalam 0,5 ml sodium citrate 
buffer pH 4.5 melalui intraperitoneal. 
Kemudian dicek kadar glukosa darah setelah 
hari ke 4. Kemudian setiap minggu sampai 
minggu ke 4 di cek kadar glukosa darah 
sewaktu > 300 mg/dL untuk mendapatkan 
tikus diabetes. Mengalokasikan perlakuan 
kepada tikus diabetes secara acak agar setiap 
tikus memiliki kesempatan yang sama. 
Pengacakan dilakukan dengan menggunakan 
bilangan random dan membuat lay out 
percobaan. Menempatkan setiap tikus dalam 
kandang secara terpisah (tiap kandang untuk 
satu ekor tikus). Memberikan sari ikan 
Gabus melalui sonde kepada sampel-sampel 
terpilih sesuai dengan hasil pengacakan.

Dasar Penentuan Dosis Ekstrak
Penggunaan dosis sesuai data empiris 

secara klinis di Rumah Sakit Dr. Saiful 
Anwar Malang. Sejak tahun 1999 pemberian 
ekstak Channa striata telah diberikan 
kepada pasien dengan indikasi hipoalbumin. 
Dosis 150 cc/hari dapat meningkatkan kadar 
albumin pasien. Dengan menggunakan tabel 
konversi dosis, konversi dosis manusia (70 
kg) ke dosis untuk hewan coba tikus (200 g) 
adalah 0,018 (Laurence and Bacharach, 1964 
dalam Hariani dkk, 2009). Dosis untuk tikus 
= 150 ml × 0,018 = 2,7 ml ~ 3 ml/kgBB 
digunakan sebagai dosis minimal.

Hasil ekstraksi 1 kg daging ikan 
menghasilkan 110–130 ml sari ikan, rata-
rata 120 ml, yang berarti di dalam 1 ml 
sari ikan Gabus terdapat 0,120 g daging 

ikan. Penelitian ini menggunakan tiga dosis  
yang berbeda, yaitu dengan menaikkan 
dosis efektif dengan deret hitung, maka 
diperoleh dosis 0,36 g/kgBB/hari; 0,72 g/
kgBB dan 1,08 g/kgBB/hari.

Prosedur Sonde Oral
Adapun Prosedur Sonde Oral pada 

Hewan Coba sebagai berikut: Siapkan 
jarum sonde. Gunakan sarung tangan dan 
lapisi punggung tikus dengan kain. Jepit 
punggung tikus dengan tangan kiri dan 
posisikan. Masukkan jarum sonde melalui 
mulut hingga masuk ke lambung tikus. Jika 
jarum sonde dapat masuk seluruhnya (7 cm) 
tanpa ada reaksi penolakan dari tikus, hal ini 
menandakan sonde tepat masuk ke lambung. 
Tarik perlahan jarum sonde. Amati reaksi 
tikus setelah prosedur sonde. Lepaskan kain 
dan letakkan tikus kembali di kandangnya.

Melakukan pemeriksaan gula 
darah dan insulin, kemudian melakukan 
pembedahan terhadap 20 tikus pada hari 
ke-4 dan membiarkan yang lain untuk 
dibedah pada hari ke-8. Hasil penelitian 
pendahuluan (optimasi) pada tikus 
DM dilukai, pada hari ke 4 luka mulai 
mengering, dan pada hari ke 8 luka mulai 
menutup) dan apakah hal ini terkait dengan 
adanya perbaikan pada pulau langerhan/sel 
beta pankreas

Pengolahan dan analisis data 
penelitian. Data yang dikumpulkan dalam 
penelitian meliputi: (1) berat badan tikus 
menggunakan timbangan digital, (2) 
asupan makan tikus, dikumpulkan dengan 
menimbang berat makanan awal dan sisa 
makanan yang disajikan, (3) kadar insulin 
serum menggunakan metode ELISA 
dan (4) luas pulau langerhnas, dilakukan 
pembedahan pada pancreas kemudian 
dilanjutkan dengan pengamatan secara 
mikroskopis terhadap preparat histopatologi 
pancreas tikus dengan pengecatan HE 
(Hematoxillen-Eosin), menggunakan 
mikroskop cahaya dengan pembesaran 
400×. Data dikumpulkan dengan mengukur 
panjang dan lebar luasan pulau langerhans 
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sel kelenjar endokrin pankreas dengan 
satuan pixel (px).

Prosedur Pengecetan Hematoxylen-
Eosin

Bahan: xylol, alkohol 100%, alkohol 
95%, alkohol 90%, alkohol 80%, alkohol 
70%, Meyer Hematoxylen, Eosin, Aquades, 
Air Kran, Entelan, Sampel Jaringan/sel 
kultur Alat: pipet tetes, tube, cover glass, 
mikroskop, pipet, tip. Adapun tahapan-
tahapan teknik untuk pengamatan tersebut 
adalah:

Pembuatan parafin blok, yaitu dengan 
cara Jaringan dicuci dengan PBS (Phosphat 
Buffer Saline) 3–5× untuk membersihkan 
dari kontaminan.Kemudian difiksasi 
pada formalin 10%. Setelah itu dilakukan 
dehidrasi menggunakan alkohol bertingkat 
(30%, 50%, 70%, 80%, 96% dan absolut) 
masing-masing 60 menit. Dilakukan 
Clearing menggunakan xilol 2 kali masing-
masing 60 menit. Kemudian dilakukan 
infiltrasi dengan parafin lunak selama 60 
menit pada suhu 48°C. Kemudian dilakukan 
block dalam parafin keras pada cetakan dan 
didiamkan selama sehari. Keesokan harinya 
ditempelkan pada holder dan dilakukan 
pemotongan setebal 4–6 μm dengan rotary 
microtome. Dilakukan mounting pada gelas 
objek dengan gelatin 5%.

Proses Deparafinisasi, yaitu dengan 
cara: gelas objek hasil parafin block 
direndam dalam xilol 2 kali masing-masing 
selama 5 menit. Setelah itu dilakukan 
rehidrasi menggunakan alkohol berseri 
(absolut, 96%, 80%, 70%, 50% dan 30%) 
masing-masing selama 5 menit. Kemudian 
dibilas dalam dH2O selama 5 menit.

Proses Pewarnaan Hematoxilen-Eosin, 
yaitu dengan cara: Slide dicuci dengan PBS 
pH 7,4 selama 5 menit. Kemudian diwarnai 
dengan hematoxilen selam 10 menit. Setelah 
itu, direndam dalam tap water selama 10 
menit. Kemudian dibilas dengan dH2O. 
Dilakukan dehidrasi dengan alkohol berseri 
30% dan 50% masing-masing selama 5 
menit. Kemudian diwarnai dengan larutan 

Eosin selama 3 menit. Setelah itu dibilas 
dengan alcohol 30%. Dicuci dengan dH2O 
selama 5 menit dan dikering anginkan. 
Kemudian dilakukan mounting dengan 
entelan dan tutup dengan cover glass.

Glukosa darah sesaat diperiksa dengan 
rapid test (Chromatography multicheck-
Nesco), dan menggunakan autoanalyzer 
Biosystem A15 pada hari ke 4 dan ke 8, dan 
(5) kadar insulin dengan metode Elisa.

Prosedur Pemeriksaan Kadar Insulin
Pada uji insulin langkah awal yang 

dilakukan adalah menentukan jumlah well 
yang digunakan pada microtiter. Jumlah 
well yang dipakai 20 well sesuai jumlah 
sampel penelitian. Untuk pembuatan kurva 
standar, dipipet 100 μl assay buffer ke dalam 
sumuran (sebagai blank well), dipipet 100 
μl insulin standar 1–7 ke dalam well yang 
telah ditentukan. Untuk sampel perlakuan, 
hal yang dilakukan adalah memipet 100 
μl masing-masing sampel perlakuan dan 
dimasukkan ke dalam well. Microtiter 
diinkubasi pada suhu 37°C selama 2 jam. 
Masing-masing well dicuci dengan wash 
buffer 3 × 400 μl masing-masing selama 
5 menit. Masing-masing well diisi 100 μl 
antibody, kecuali pada blank. Microtiter 
diinkubasi pada suhu 37°C selama 1 
jam. Masing-masing well dicuci dengan 
wash buffer 3 × 400 μl. Masing-masing 
well diisi 100 μl conjugate, kecuali pada 
blank. Microtiter diinkubasi pada suhu 
37°C selama 30 menit. Masing-masing 
well dicuci dengan wash buffer 3 × 400 
μl. Substrat TMB dipipet sebanyak 100 
μl dan dimasukkan pada masing-masing 
well, selanjutnya diinkubasi selama 30 
menit pada suhu ruang. Stop solution (HCl) 
dipipet sebanyak 100 μl dan dimasukkan 
pada masing-masing well selama 
5 menit. Pembacaan nilai absorbansi 
dilakukan pada OD 492 nm.

Data yang terkumpul diolah 
dan disajikan secara deskriptif. Untuk 
mengetahui perbedaan rerata berat badan, 
kadar insulin, kadar glukosa dan luas pula 



Mustafa dkk., Pengaruh Pemberian Sari Ikan Gabus… 61

langerhans antar kelompok digunakan 
tes Anova satu arah. Independent T-test 
digunakan untuk melihat perbedaan variabel 
setelah pemberian sari ikan Gabus selama 
4 hari dan 8 hari. Penarikan kesimpulan 
dilakukan pada tingkat kepercayaan 95%.

Etika Penelitian
Ethical clearance didapatkan dari 

Komite Etik Penelitian Poltekkes Kemenkes 
Malang registrasi nomor 007/2013 tanggal 
21 Maret 2013.

HASIL
Gambaran Umum Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan pada 
penelitian ini adalah Tikus Putih (Rattus 
norvegicus strain wistar) dengan 
karakteristik tikus pada masing-masing 
kelompok disajikan pada Tabel 1.

Sampel tikus yang digunakan 
dalam penelitian ini terbagi ke dalam lima 
kelompok perlakuan dan sudah sesuai 
dengan kriteria inklusi. Penelitian ini 
membagi hewan perlakuan selama 4 hari 
dan 8 hari, awalnya jumlah tikus ada 40. 
Namun dalam perjalanan penelitian tikus 
pada kelompok perlakuan 4 hari mati 
masing-masing satu ekor pada kelompok 2, 

3, 4 dan 5. Sedangkan tikus pada kelompok 
perlakuan 8 hari mati masing-masing satu 
ekor pada kelompok 1, 3, 4 dan 5. Sehingga 
total tikus Wistar yang dapat dianalisis 
datanya berjumlah 34 tikus.

Tikus yang mati selama pemeliharaan 
ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain 
dikerubungi semut, tidak mau makan lalu 
menjadi lemah. Salah satu tikus yang mati 
setelah dilakukan otopsi diketahui bahwa 
semua organ dalam keadaan baik dan tidak 
ada kelainan apa pun. Kebanyakan tikus 
yang mati dikarenakan kadar glukosa darah 
yang tinggi (kadar glukosa darah sewaktu > 
500 mg/dL).

Gambar 1 menunjukkan bahwa 
rata–rata sisa pakan paling banyak pada 
perlakuan 4 hari adalah kelompok tikus 
sehat, kemudian pada kelompok tikus 
diabetes dengan dosis sari ikan Gabus 
1,08 g/kg berat badan/hari. Pada tikus 
diabetes dengan dosis sari ikan Gabus 0,36 
g/kg berat badan/hari rerata pakan habis 
semua. Sedangkan pada periode 8 hari sisa 
pakan pada tikus kelompok diabetes tanpa 
pemberian sari ikan Gabus terlihat paling 
sedikit.

Asupan Energi dan zat-zat gizi tikus 
selama penelitian 4 hai maupun 8 hari 
tergolong baik (>70%). Pada pengamatan 
selama 4 hari, asupan paling baik terdapat 
pada kelompok tikus diabetes dengan 
dosis sari CS yang paling rendah (100%), 
sedangkan asupan yang paling rendah 
adalah pada kelompok tikus sehat. Namun 
setelah 8 hari pengamatan, kelompok tikus 
diabetes tanpa pemberian sari CS memiliki 
asupan yang paling tinggi, hampir sama 
dengan kelompok tikus sehat.

Rerata Berat Badan Subjek Penelitian
Tikus yang digunakan pada penelitian 

ini mempunyai berat badan berkisar antara 
147–291 gram. Rerata berat badan tikus 
setiap kelompok baik dalam kelompok 4 hari 
perlakuan maupun 8 hari perlakuan dapat 
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Karakteristik Subjek Penelitian

Karakteristik K– K+ P1 P2 P3

Jumlah 8 8 8 8 8

Jenis Tikus Rattus nonergicus strain wistar

Usia 8–12 minggu

Jenis Kelamin Jantan

Rerata BB (g) 166 196,3 228,8 209,7 196,5

Keterangan:
K–: Kelompok tikus Wistar sehat (Normal) tanpa 

perlakuan
K+: Kelompok tikus Wistar DM tanpa perlakuan
P1: Kelompok tikus Wistar DM dengan perlakuan 

pemberian sari ikan Gabus dosis 0,3 g/kg berat 
badan/hari

P2: Kelompok tikus Wistar DM dengan perlakuan 
sari ikan Gabus dosis 0,72 g/kg berat badan/hari

P3: Kelompok tikus Wistar DM dengan perlakuan 
sari ikan Gabus dosis 1,08 g/kg berat badan/hari
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Berat badan tikus Wistar yang 
digunakan pada penelitian ini tidak berbeda 
signifikan, baik pada kelompok 4 hari 
perlakuan maupun 8 hari perlakuan (p = 
0,393 dan 0,057). Sedangkan berat badan 
tikus pada saat pembedahan, baik kelompok 
4 hari perlakuan maupun 8 hari perlakuan 
dapat dilihat pada tabel 5.

Pengaruh pemberian ekstrak 
Channa striata terhadap berat badan 
tikus antar kelompok pada periode 4 
hari maupun 8 hari tidak berbeda secara 
signifikan (ANOVA, p = 0,23 dan p = 0,17; 
α:0,05), begitu pula antara periode 
4 hari dan 8 hari tidak berbeda 
secara signifikan (independent t-test, 
p = 0.23; α:0.05).

Kadar Glukosa Darah Subjek Penelitian
Rerata kadar glukosa darah tikus 

yang digunakan pada pemberian sari ikan 

Gabus selama pemeliharaan dan perlakuan 
4 hari dan 8 hari disajikan pada gambar 2 
dan 3. Rerata kadar glukosa darah tikus 
mulai dari sebelum induksi, minggu 1, 2 dan 
3 kadar gula darah tikus selalu mencapai 
> 300 mg/dL (hiperglikemia kronik) yang 
menandakan bahwa tikus telah terinduksi 
menjadi diabetes. Pada minggu ke 4 setelah 
diberikan Sari Ikan Gabus kadar glukosa 
darah tikus cenderung menurun walaupun 
belum mencapai kadar normal (gambar 2). 
Demikian pula hiperglikemia kronik terjadi 
pada kelompok tikus yang diamati selama 
8 hari, namun setelah pemberian sari ikan 
Gabus selama 8 hari, kadar glukosa darah 
tikus terjadi penurunan walaupun belum 
mencapai kadar normal (gambar 3).

Tabel 6 menunjukkan bahwa, awal 
penelitian sebelum diberikan sari ikan Gabus 
tikus sudah mengalami diabet selama tiga 
minggu, kadar glukosa darah pada kelompok 

Gambar 1. Rerata Sisa pakan tikus setelah perlakuan 4 hari dan 8 hari.

Tabel 2. Komposisi Pakan Standard Tikus selama Penelitian

Komposisi
Total Kkal 1 g pakan 40 g pakan

Comfeed 70 Terigu 30

E 240,8 102 342,8 444,86 4,45 178

P 13,3 6,6 19,9 79,6 0,80 31,84

L 2,8 0,54 3,34 30,6 0,30 12,02

KH 40,6 43,2 83,8 335,2 3,35 134,08

Keterangan: E = Energi; P = Protein; L = Lemak; Kh = Karbohidrat
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tikus kontrol positif menempati rangking 
pertama, diikuti oleh kelompok yang akan 
diberikan perlakuan dosis 1,08 g/kg berat 
badan/hari. Namun mean kadar glukosa 
darah awal perlakuan (505,83 ± 93,80) ini 
tidak berbeda secara signifikan (p = 0,71). 
Setelah pemberian sari ikan Gabus selama 
4 hari, kadar glukosa darah tikus cenderung 
meningkat pada semua kelompok, kecuali 
pada kelompok tikus yang diberi sari ikan 
Gabus dosis 1,08 g/kg berat badan/hari. 
Hasil analisis Kruskal-Wallis menunjukkan 
bahwa pemberian sari ikan Gabus pada mean 

kadar glukosa darah akhir perlakuan (530,42 
± 83,66) tidak berpengaruh signifikan (p = 
0,392). Tabel 7 menunjukkan bahwa awal 
penelitian setelah tikus sudah mengalami 
diabetes selama tiga minggu, kadar glukosa 
darah pada kelompok tikus yang akan 
diberikan perlakuan sari ikan Gabus dosis 
0,72 g/kg berat badan/hari menempati 
rangking pertama, diikuti oleh dosis 
1,08 g/kg berat badan/hari dan 0.36 g/kg 
berat badan/hari. Mean kadar glukosa awal 
perlakuan (541,15 ± 34,02) ini tidak berbeda 
signifikan (p = 0,173). 

Tabel 3. Asupan Energi dan Zat Gizi Tikus Selama Penelitian

Asupan Perlakuan 4 Hari Persen

Kelompok Rerata E(kkal) P(g) L(g) Kh(g) %E %P %L %Kh

K- 28,19 125,41 22,44 8,47 94,49 70,48 70,48 70,48 70,48

K+ 35,75 159,04 28,46 10,75 119,83 89,38 89,38 89,38 89,38

P1 40 177,94 31,84 12,02 135,08 100 100 100 100

P2 34,58 153,83 27,53 10,39 115,91 86,45 86,45 86,45 86,45

P3 32,5 144,58 25,87 9,77 108,94 81,25 81,25 81,25 81,25

Asupan Perlakuan 8 Hari Persen

Kelompok Rerata E(kkal) P(g) L(g) Kh(g) %E %P %L %Kh

K- 35,79 159,22 28,49 10,76 119,97 89,48 89,48 89,48 89,48

K+ 36,72 163,35 29,23 11,04 123,09 91,80 91,80 91,80 91,80

P1 31,75 141,24 25,27 9,54 106,43 79,38 79,38 79,38 79,38

P2 34,88 155,17 27,76 10,48 116,92 87,20 87,20 87,20 87,20

P3 35,46 157,75 28,23 10,66 118,86 88,65 88,65 88,65 88,65

Tabel 4. Rerata Berat Badan Tikus awal 
penelitian 4 hari dan 8 hari 
perlakuan

Kelompok
Rerata BB awal 
perlakuan 4 hari

Rerata BB awal 
perlakuan 4 hari

1 225,66 ± 55,61a 217,00 ± 21,12a

2 212,00 ± 49,09a 171,33 ± 3,21b

3 171,66 ± 32,88a 242,33 ± 35,79a

4 177,00 ± 10,44a 209,33 ± 39,71ab

5 186,33 ± 20,13a 228,00 ± 12,12b

Keterangan: Notasi yang sama menunjukkan tidak 
berbeda signifikan sedangkan notasi yang 
berbeda menunjukkan berbeda signifikan 
(p < 0,05). Post Hoc Duncan

Tabel 5. Rerata Berat Badan Tikus setelah 4 
hari dan 8 hari perlakuan

Kelompok
Rerata BB awal 
perlakuan 4 hari

Rerata BB awal 
perlakuan 4 hari

1 214,05 ± 15,24ab 240,00 ± 56,66a

2 184,00 ± 26,28a 208,50 ± 43,89ab

3 233 ± 27,60b 161,00 ± 46,18b

4 198,00 ± 38,93ab 169,66 ± 8,50ab

5 221,00 ± 20,52ab 188,00 ± 21,65ab

Keterangan: Notasi yang sama menunjukkan tidak 
berbeda signifikan sedangkan notasi yang 
berbeda menunjukkan berbeda signifikan 
(p < 0,05). Post Hoc Duncan
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Tabel 6. Rerata Kadar Glukosa Darah Tikus Awal dan Akhir Setelah Perlakuan Pemberian Sari 
Ikan Gabus selama 4 hari

Kelompok
Rerata Kadar Glukosa Darah Ranking 

MeanAwal Perlakuan 4 hari Ranking Mean Akhir Perlakuan 4 hari
1 133,75 ± 13,76 2,50 137,75 ± 33,50 2,50
2 543,33 ± 96,42 12,00 589,33 ± 18,47 12,33
3 478,00 ± 134,97 9,67 563,66 ± 107,78 12,00
4 476,00 ± 80,73 9,00 478,66 ± 107,78 8,50
5 526,00 ± 95,64 11,33 490,00 ± 96,14 9,17

Tabel 7. Rerata Kadar Glukosa Darah Tikus Awal dan Akhir Setelah Perlakuan Pemberian Sari 
Ikan Gabus selama 4 hari

Kelompok
Rerata Kadar Glukosa Darah Ranking 

MeanAwal Perlakuan 8 hari Ranking Mean Akhir Perlakuan 8 hari
1 124,33 ± 16,92 2,00 132,00 ± 5,00 2,00
2 499,50 ± 83,06 7,00 529,00 ± 97,36 11,50
3 547,00 ± 72,02 10,17 484,66 ± 70,59 8,67
4 599,00 ± 1,73 13,50 511,00 ± 55,07 9,33
5 533,00 ± 113,46 10,33 521,00 ± 41,04 10,00

Gambar 2. Grafik Rerata Kadar Glukosa Darah Tikus pada masing-masing Kelompok setelah 4 Hari Perlakuan.

 

Gambar 3. Grafik Rerata Kadar Glukosa Darah Tikus pada Masing-masing Kelompok setelah 8 Hari Perlakuan.
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Setelah pemberian sari ikan Gabus 
selama 8 hari, kadar glukosa darah pada 
kelompok kontrol positif meningkat menjadi 
ranking pertama dan terjadi penurunan 
ranking pada kelompok dosis 0,72 g/kg berat 
badan/hari.

Hasil analisis Kruskal-Wallis 
menunjukkan bahwa pemberian sari ikan 
Gabus pada mean kadar glukosa darah 
setelah 8 hari perlakuan (512.76 ± 65.49) 
tidak berpengaruh secara signifikan (p = 
0.793).

Kadar Insulin Subjek Penelitian

Tabel 8. Rerata Insulin Gizi Tikus setelah 4 
dan 8 hari perlakuan

Kelompok
Rerata Kadar Insulin (ng/mL)

Perlakuan 4 hari Perlakuan 8 hari
1 214,05 ± 15,24ab 240,00 ± 56,66a

2 184,00 ± 26,28a 208,50 ± 43,89ab

3 233 ± 27,60b 161,00 ± 46,18b

4 198,00 ± 38,93ab 169,66 ± 8,50ab

5 221 00 ± 20,52ab 188,00 ± 21,65ab

Keterangan:Notasi yang sama menunjukkan tidak 
berbeda signifikan sedangkan notasi 
yang berbeda menunjukkan berbeda 
signifikan (p < 0,05). Post Hoc Duncan

Pemeriksaan kadar Insulin pada tikus 
Wistar pada kelompok perlakuan 4 hari 
didapatkan bahwa, kadar insulin terendah 
adalah 2,90 ng/mL yang terdapat pada tikus 
diabetes tanpa pemberian sari ikan Gabus, 
sedangkan kadar tertinggi 21,90 ng/mL 
yang terdapat pada tikus diabetes dengan 
pemberian sari ikan Gabus 0,72 g/kg berat 
badan.

Rerata kadar insulin pada kelompok 
tikus normal lebih tinggi dibandingkan 
dengan pada kelompok tikus diabetes tanpa 
pemberian sari ikan Gabus, baik pada 
perlakuan 4 hari maupun 8 hari walaupun 
secara statistik perbedaan tersebut tidak 
signifikan, yaitu 19,8 ± 2,08 ng/mL dan 9,06 
± 9,08 ng/mL (independent t-test, p = 0,173; 
α:0,05) pada kelompok perlakuan 4 hari, dan 
13,83 ± 1,69 dan 10,37 ± 9,54 ng/mL dengan 

signifikansi (independent t-test, p = 0,525; 
α:0,05).

Kadar insulin pada kelompok tikus 
diabetes tanpa pemberian sari ikan Gabus 
menunjukkan angka yang paling rendah 
jika dibandingkan dengan kelompok 
tikus yang mendapatkan sari ikan Gabus, 
baik pada dosis 0,36 g; 0,72 g maupun 
1,08 g/kg berat badan tikus/hari. Kadar 
insulin yang tertinggi terdapat pada mean 
kelompok tikus dengan perlakuan dosis 0,72 
g/kg berat badan/hari, namun perbedaan 
mean antar ke 4 kelompok tikus diabetes ini 
tidak signifikan (One-way ANOVA p = 0,345; 
α:0,05).

Pada kelompok perlakuan 8 hari 
didapatkan bahwa, kadar insulin terendah 
adalah 0,90 ng/mL dan tertinggi 21,40 ng/
mL. Kadar insulin pada kelompok tikus 
diabetes dengan pemberian sari ikan 
Gabus dosis 0,72 g/kg berat badan/hari 
menunjukkan angka yang paling rendah, 
bahkan lebih rendah jika dibandingkan 
dengan kelompok tikus yang tanpa 
mendapatkan sari ikan Gabus. Kadar insulin 
yang tertinggi terdapat pada kelompok 
tikus dengan perlakuan dosis 1,08 g/kg 
berat badan/hari, namun perbedaan mean 
antar ke 4 kelompok tikus diabetes ini tidak 
signifikan (One-way ANOVA: p = 0,783; 
α:0,05).

Luas Pulau Langerhan Tikus Penelitian
Pemeriksaan luas pulau Langerhan 

pada tikus Wistar setelah perlakuan 
pemberian sari ikan Gabus 4 hari dan 8 hari, 
dapat dilihat pada tabel berikut:

Pemeriksaan luas pulau Langerhan 
yang dilakukan pada tikus Wistar pada 
kelompok perlakuan 4 hari didapatkan 
bahwa, Luas pulau langerhan yang paling 
tinggi terdapat pada kelompok tikus 
sehat, dan berbeda secara signifikan jika 
dibandingkan dengan luas pulau Langerhan 
kelompok tikus diabetes tanpa pemberian 
sari ikan Gabus, baik pada periode perlakuan 
4 hari maupun 8 hari (independent t-tes, p = 
0,02 dan p = 0,03). Pada periode perlakuan 
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4 hari, kelompok tikus yang memiliki rerata 
luas pulau cenderung lebih rendah terdapat 
pada tikus diabetes dengan pemberian sari 
ikan Gabus 1,08 g/kg berat badan/hari. 
Sedangkan luas pulau langerhans dengan 
ranking tertinggi dimiliki oleh kelompok 
tikus dengan pemberian dosis sari ikan 
Gabus dosis 0,36 g/kg berat badan /hari, 
namun perbedaan mean antar ke 4 kelompok 
tikus diabetes ini tidak signifikan (Kruskal 
Wallis, p = 0,653).

Pada periode perlakuan 8 hari 
didapatkan bahwa, luas pulau langerhan 
cenderung paling kecil terdapat pada 
kelompok tikus diabetes dengan pemberian 
dosis sari ikan Gabus 0,36 g/kg berat badan/
hari. Sedangkan luas pulau Langerhan 
tertinggi terdapat pada kelompok tikus 
diabetes dengan dosis 1,08 g/kg berat badan/
hari. Namun pemberian sari ikan Gabus 
antar kelompok tikus diabetes ini tidak 
berbeda secara signifikan (Kruskal Wallis, 
p = 0,687).

PEMBAHASAN
Asupan Zat Gizi dan Berat Badan 
Subjek Penelitian

Asupan Energi, Protein, Lemak dan 
Karbohidrat tikus Wistar selama penelitian 
periode 4 hari menunjukkan persentase 
yang baik, yaitu sudah di atas 70% dari 
pakan yang di sediakan. Untuk periode 8 

hari menunjukkan persentase yang lebih 
baik, yaitu di atas 79% dari pakan yang di 
sediakan. Pada kelompok tikus diabetes 
nampaknya cenderung asupan menjadi 
lebih tinggi baik pada periode perlakuan 4 
dan 8 hari. Bahkan periode perlakuan yang 
semakin lama asupan menjadi lebih baik. 

Berat badan t ikus normal 
dibandingkan dengan tikus diabetes tanpa 
terapi sari ikan Gabus menunjukkan hasil 
yang berbeda secara signifikan. Namun 
pemberian sari ikan Gabus baik periode 
4 hari maupun 8 hari tidak berbeda secara 
signifikan terhadap berat badan tikus. 
Hasil metabolisme makanan yang baik 
akan menghasilkan bahan-bahan yang 
dibutuhkan tubuh dan akan diserap oleh 
usus kemudian masuk ke dalam pembuluh 
darah dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk 
dipergunakan oleh organ-organ dalam tubuh 
sesuai fungsinya (Soegondo, 2004). 

Pada kondisi diabetes proses 
metabolisme terganggu dikarenakan 
peran insulin untuk memasukkan glukosa 
ke dalam sel untuk selanjutnya dapat 
digunakan sebagai bahan bakar menjadi 
terganggu sehingga metabolisme makanan 
untuk menghasilkan tenaga juga terganggu 
(Soegondo, 2004). 

Terganggunya proses metabolisme 
pada kondisi diabetes inilah yang 
menyebabkan berat badan tikus tidak 
meningkat secara signifikan, walaupun 
diberikan terapi sari ikan Gabus.

Kadar Glukosa Darah Subjek Penelitian
Pemberian sari ikan Gabus setelah 

tikus sudah mengalami diabetes selama tiga 
minggu, kadar glukosa darah pada kelompok 
tikus periode 4 hari treatment tidak 
berbeda signifikan. Pemberian sari ikan 
Gabus selama 8 hari, kadar glukosa darah 
pada kelompok kontrol positif meningkat 
menjadi lebih tinggi, dan terjadi penurunan 
ranking pada kelompok tikus yang diberi 
sari ikan Gabudosis 0,72 g/kg berat badan/
hari walaupun perbedaan tersebut tidak 
signifikan. 

Tabel 9. Rerata Luas Pulau Langerhans 
Tikus setelah 4 dan 8 hari 
perlakuan

Kelompok
Rerata Kadar Insulin (ng/mL)

Perlakuan 4 hari Perlakuan 8 hari

1 11293,99 ± 
5214,53b 7074,76 ± 3492,39b

2 1304,84 ± 1933,57 a 1303,66 ± 1732,53a

3 2548,91 ± 3435,09 a 151,17 ± 261,83 a

4 348,70 ± 603,97 a 795,88 ± 1378,51 a

5 239,05 ± 317,51 a 1904,37 ± 2741,67a

Keterangan: Notasi yang sama menunjukkan tidak 
berbeda signifikan sedangkan notasi yang 
berbeda menunjukkan berbeda signifikan 
(p < 0,05). Post Hoc Duncan
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Dampak adanya kerusakan pankreas 
pada diabetes mellitus, mengakibatkan 
terganggunya sekresi dan fungsi insulin, 
mengakibatkan glukosa tidak dapat 
memasuki sel dan akan tetap berada di 
dalam pembuluh darah. Kadar glukosa darah 
akan tetap tinggi (Waspadji, 2002). Pengaruh 
pemberian sari ikan Gabus sebagai bentuk 
terapi pada diabetes, walaupun belum dapat 
menurunkan kadar glukosa darah secara 
signifikan namun terlihat kecenderungan 
terjadi penurunan kadar glukosa darah 
walaupun belum mencapai normal.

Kadar Insulin Subjek Penelitian
Kadar insulin pada kelompok tikus 

diabetes menunjukkan nilai yang lebih 
rendah dibandingkan tikus normal. Dampak 
pemberian sari ikan Gabus terhadap kadar 
insulin serum tikus baik pada kelompok 
tikus periode 4 hari maupun 8 hari treatmen 
tidak berbeda signifikan. Pemberian sari 
ikan Gabus dengan dosis yang lebih tinggi 
dan periode yang lebih lama, menunjukkan 
peningkatan kadar insulin yang lebih 
baik, walaupun perbedaan tersebut tidak 
signifikan. 

Dampak adanya kerusakan pankreas 
pada diabetes mellitus, mengakibatkan 
terganggunya sekresi insulin (Waspadji, 
2002). Gangguan sekresi insulin oleh 
karena rusaknya sel-sel β apabila tidak 
segera ditangani dengan baik, akan 
berakibat pada perkembangan penyakit. 
Selanjutnya penderita DM Tipe 2 akan 
mengalami kerusakan sel-sel β pankreas 
yang lebih progresif, yang seringkali akan 
mengakibatkan defisiensi insulin yang lebih 
parah. Penelitian mutakhir menunjukkan 
bahwa pada penderita DM Tipe 2 umumnya 
ditemukan keadaan resistensi insulin dan 
defisiensi insulin (ADA, 2001).

 Pemberian sari ikan Gabus sebagai 
bentuk terapi pada diabetes walaupun belum 
dapat meningkatkan kadar insulin secara 
signifikan, namun sudah menunjukkan 
adanya kecenderungan terjadi peningkatan 
kadar insulin pada pemberian dosis yang 

lebih tinggi dan periode pemberian yang 
lebih lama.

Luas Pulau Langerhans Subjek 
Penelitian

Luas pulau langerhan pada kelompok 
tikus sehat berbeda signifikan dibandingkan 
dengan tikus diabetes tanpa terapi dengan 
sari ikan Gabus, baik pada periode 4 hari 
maupun 8 hari treatmen (independent 
t-test, p = 0,02 dan p = 0,03). Pemberian 
sari ikan Gabus dengan dosis yang rendah 
(0,36 g/kg berat badan/hari) sudah 
menunjukkan hasil yang positif pada 
perbaikan sel-sel pulau Langerhan yang 
rusak. Perbaikan ini dimungkinkan karena 
kandungan sari ikan Gabus yang kaya akan 
asam amino esensial, terutama lysin, leusin, 
valin serta asam amino non-esensial seperti 
glutamin, asparagin, alanin serta arginin. 
Pemberian sari ikan Gabus ini terbukti 
dapat meningkatkan total serum asam 
amino, arginin maupun leusin (Mustafa, 
et al., 2014), yang sangat potensial dalam 
membantu perbaikan sel. Demikian 
pula Pemberian sari ikan Gabus dengan 
dosis yang rendah ini juga ternyata lebih 
menunjukkan luas pulau Langerhan yang 
lebih besar dibandingkan dengan dosis yang 
lebih tinggi. Bahkan pada dosis rendah 
ini lebih berdampak pada terbentuknya 
luas pulau langerhans yang lebih besar 
dibandingkan dengan luas pulau Langerhan 
pada kelompok tikus sehat, demikian pula 
jika dibandingkan dengan pemberian sari 
ikan Gabus dengan dosis yang lebih tinggi 
lebih (1,08 g/kg berat badan/hari) bahkan 
dengan periode pemberian yang lebih lama. 

Pemberian dosis sari ikan Gabus 
yang rendah ini ternyata lebih mempunyai 
efek positif dibandingkan dengan yang 
lebih tinggi pada periode treatment 4 hari. 
Hal ini kemungkinan disebabkan karena 
pada 4 hari pertama pemberian sari ikan 
Gabus tikus diabetes yang lapar akan 
segera memanfaatkan zat-zat gizi yang 
terkandung dalam sari ikan Gabus, terutama 
asam aminonya untuk perbaikan sel-sel 
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β pankreas. Sedangkan pada pemberian 
dosis yang lebih tinggi dan lebih lama, akan 
menyebabkan sel-sel menjadi jenuh. Sesuai 
dengan teori yang menyatakan bahwa suatu 
obat untuk dapat menimbulkan efek harus 
berikatan dengan reseptor, sedangkan 
kemampuan reseptor untuk dapat berikatan 
dengan obat adalah berbeda-beda. Jika suatu 
reseptor sudah jenuh, walaupun dosis obat 
ditingkatkan, maka reseptor tersebut sudah 
tidak mampu lagi untuk berikatan dengan 
obat sehingga efeknya menurun (Azizah, 
2005).

SIMPULAN
Rerata Asupan Energi, Protein, 

Lemak dan Karbohidrat tikus diabetes 
selama penelitian, baik periode pemberian 
sari ikan Gabus 4 hari maupun periode 
8 hari menunjukkan persentase yang 
baik, yaitu di atas 79% dari pakan yang 
di sediakan. Pemberian sari ikan Gabus 
baik selama 4 hari maupun 8 hari belum 
dapat meningkatkan berat badan tikus 
pada kondisi diabetes secara signifikan. 
Pemberian sari ikan Gabus setelah 4 hari 
perlakuan cenderung menunjukkan kadar 
glukosa darah yang meningkat pada setiap 
kelompok, kecuali pada kelompok tikus 
dengan pemberian sari ikan Gabus dosis 
1,08 g/kg berat badan/hari, walaupun tidak 
signifikan. 

Sedangkan setelah 8 hari perlakuan 
kadar glukosa darah cenderung menurun, 
terutama pada kelompok tikus yang diberi 
sari ikan Gabus dosis 0,72 g/kg berat 
badan/hari, walaupun tidak signifikan. 
Kadar insulin tikus kelompok diabetes 
dengan pemberian sari ikan Gabus dosis 
0 ,72  g / kg  be r a t  ba d a n / ha r i 
tampaknya lebih tinggi dibandingkan 
kelompok lainnya pada per iode 
4 hari, walaupun perbedaan ini tidak 
signifikan. Sedangkan pada periode 8 hari 
pemberian sari ikan Gabus dosis 1,08 g/kg 
berat badan/hari tampaknya lebih tinggi 
dibandingkan kelompok lainnya, walaupun 
perbedaan ini tidak signifikan. Hasil 

pengukuran luas pulau langerhans pada 
tikus normal periode 4 hari menunjukkan 
kondisi pulau langerhans yang masih cukup 
baik, namun luas pulau menjadi semakin 
berkurang setelah periode 8 hari. Luas 
pulau Langerhan pada tikus sehat berbeda 
secara signifikan dibandingkan dengan 
tikus diabetes tanpa pemberian sari ikan 
Gabus, baik pada periode 4 hari maupun 
8 hari. Pemberian sari ikan Gabus dosis 
0,36 g/kg berat badan/hari setelah 4 hari 
menunjukkan peningkatan yang lebih baik 
dibandingkan dengan tanpa pemberian sari 
ikan Gabus maupun pemberian sarikan 
Gabus dengan dosis yang lebih tinggi. 

Walaupun perbedaan ini tidak 
signifikan. Pemberian sari ikan Gabus 
1,08 g/kg berat badan/hari setelah 8 hari 
menunjukkan peningkatan yang lebih baik 
dibandingkan dengan tanpa pemberian sari 
ikan Gabus maupun pemberian sarikan 
Gabus dengan dosis yang lebih rendah. 
Walaupun perbedaan ini tidak signifikan. 
Pemberian sari ikan Gabus menunjukkan 
perbaikan sekresi insulin, serta perbaikan 
pulau Langerhan pada pemberian periode 
4 hari pertama, Namun dampak pemberian 
sari ikan Gabus pada penurunan kadar 
glukosa darah terlihat lebih baik pada 
periode 8 hari, walaupun masih belum 
mencapai kadar normal.

Oleh karenanya perlu adanya kajian 
lebih lanjut tentang efek toksik dari sari 
ikan Gabus dalam kaitannya dengan 
penggunaannya sebagai obat anti diabetes

Serta dilakukan penelitian lebih 
lanjut tentang dosis optimal yang dapat 
memberikan efek yang bermakna pada 
perbaikan pulau Langerhan sebagai dasar 
bagi penggunaan sari ikan Gabus dalam 
pengobatan diabetes.
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