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Abstract 

 

This experiment is conducted in order to prove the theory that the infusum of 

bay leaf (Eugenia polyantha) may lower the blood glucose level of the sample rat which 

was afflicted with Diabetes Mellitus (DM). 

Twenty five rat samples (Rattus norwegicus) were divided into 5 groups, with each 

groups consisted of 5 rat samples. Those groups are: control group, using normal rats 

(not afflicted with DM) which were only given aquades of 1 ml/oral/samples, while 20 

rat samples were afflicteddiabetesmelitus by injecting 200 mg/kg body weight of 

aloxanthrough intra peritoneal route. on the fifth day after the aloxan was administered, 

those rats became afflicted with DM, which is proven with the rise of the blood glucose 

level of >200mg/dl. The group which was given the treatment, the treatment 0 (P0) 

were the DM rats which were only given aquades 1ml/oral/day, treatment group 1 (P1) 

were the DM rats which were given 412.5 mg/150 g body weight/oral/day of bay leaves 

infusion, treatment group 2 (P2) were the DM rats which were given 825 mg/150 g 

body weight/oral/day of bay leaves infusion, and treatment group 3 (P3) were the DM 

rats which were given 1237.5 mg/150 g body weight/oral/day of bay leaves infusum. 

All samples were given the same method of treatment, by giving the dosage once daily 

for a period of 14 days. The observed parameter was theblood glucose level 

measurement from 0 hour, 1st hour, 2nd hour, 4th hour, 6th hour, 8th hour, day 7th, day 

14th after the treatment was given. The data obtained was analysed using Anava.   

The result from giving the dosage of 825  mg/150 g body weight/oral/day of bay leaves 

infusion was the decrease in the blood glucose level of the rats on the 7th day, and the 

blood glucose level returned to normal on the 14th day, while giving the dosage of 

1237.5 mg/150 g body weight/oral/day of bay leaves infusum resulted in the 

normalization of the blood glucose level on the 7th day, and the blood glucose dropped 

below normal on the 14th day. 

 

Keywords : Infusum, Eugenia polyantha leaf, aloksan,  rats afflicted with DM, blood  

                    glucose.  
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Pendahuluan 

Kadar glukosa darah normal dikatakan sebagai suatu kondisi dimana kadar 

glukosa yang ada mempunyai resiko kecil untuk dapat berkembang menjadi dibetes atau 

menyebabkan munculnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Kondisi dimana 

glukosa darah dalam jumlah banyak bersirkulasi di dalam plasma darah disebut dengan 

hiperglikemia. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar 

glukosa darah melebihi nilai normal (hiperglikemia) yakni lebih dari 200 mg/dl, kadar 

glukosa normal pada tikus berkisar 70-120 mg/dl (Meles, et al., 2009). Hiperglikemia 

disebabkan karena tubuh kekurangan insulin baik absolut maupun relatif yang secara 

normal dihasilkan oleh sel β pankreas. Penyakit ini bersifat menahun atau kronis dan 

penderitanya terjadi pada segala umur. Diabetes skut mengakibatkan ketoasidosis 

diabetik, koma hiperosmolar, hiperglikemi non ketosis, asidosis laktat, dan infeksi akut. 

Sedangkan diabetes kronik berakibat pada kegagalan fungsi beberapa organ seperti 

mata, ginjal, syaraf, pembuluh darah dan jantung. Dalam keadaan tidak terkendali 

penyakit ini ditandai oleh poliuria, polidipsia, kehilangan berat badan disertai polifaga 

dan ketoasidosis (Burmester, 2003). 

Menurut WHO, jumlah penderita  Diabetes mellitus di dunia sekarang + 175,4 

juta dan tahun 2025 diperkirakan akan naik menjadi 250 juta, sedangkan di Indonesia 

terdapat sedikitnya 5,6 juta penderita.  Indonesia menempati urutan keempat dengan 

jumlah penderita terbesar di dunia setelah India, Cina dan Amerika Serikat, dengan 

prevalensi 8,6 % dari total penduduk (Depkominfo,2008). Tujuh puluh lima persen 

penderita diabetes mellitus akhirnya meninggal karena penyakit vascular. Serangan 

jantung, gagal ginjal, stroke dan gangrene menjadi komplikasi utama. Sebagai 

penangglukosangan dari diabetes, biasanya penderita mengkonsumsi obat oral, yang 

merupakan pelengkap dari diet. Obat tersebut kebanyakan memberikan efek samping 

yang tidak diinginkan, sebab dapat menyebabkan resistensi dan kerusakan organ lain 

seperti ginjal, sehingga terapi herbal diyakini relatif lebih aman.  

Terapi herbal sudah lama dikenal dan diterapkan di Asia, terutama Cina dan 

India, tetapi perlu dibuktikan secara ilmiah. Tanaman herbal yang sering digunakan 

untuk menurunkan kadar glukosa darah diantaranya adalah buncis, lidah buaya, pare, 

sambiloto, dan tanaman salam. Daun salam (Eugenia polyantha), merupakan salah satu 

tanaman yang sering digunakan masyarakat,  biasanya ibu rumah tangga menggunakan 

daun salam sebagai pelengkap bumbu masak. Daun salam juga dikenal memiliki khasiat 

untuk menyembuhkan diare dan sakit maag, juga daun tersebut dapat digunakan untuk 

mengobati diabetes melitus. Kandungan kimia yang terdapat dalam Eugeniapolyantha 

adalah minyak atsiri (0,05%) yang mengandung sitrat dan eugenol, tannin, dan 

flavonoid. Flavonoid yang merupakan senyawa polifenol dapat memberikan aroma khas 

dan juga mempunyai sifat sebagai antioksidan, dimana flavonoid diyakini dapat 

menurunkan kadar glukosa darah seseorang. Eugenol yang terkandung dalam daun 

salam merupakan senyawa yang mempunyai aktivitas antioksidan mirip dengan α – 

tochopherol yang mampu melindungi membran sel dari proses lipid peroxidation  

(Dalimartha, 2004). 

Menurut Maryati (1989) menyatakan bahwa ektrak air daun salam dengan dosis 

5,5 kg/bb dapat menurunkan kadar glukosa darah. Pada penelitian ini digunakan 

infusum daun salam untuk mempelajari manfaat infusum daun salam terhadap kadar 

glukosa darah pada model diabetes melitus. Sebagai hewan coba dalam penelitian ini 

digunakan tikus (Rattus norwegicus) , yang nantinya tikus ini akan diinduksi dengan 

aloksan sebagai model hiperglikemia. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan infusum daun salam (Eugenia 

polyantha) dapat menurunkan kadar glukosa darah pada tikus (Rattus norwegicus) yang 

diinduksi dengan aloksan.Manfaat hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

bahwa infusum daun salam berkhasiat sebagai antioksidan dapat mencegah kerusakan 

sel β pankreas dengan menghambat pembentukan radikal bebas yang dapat merusak sel 

β pankreas. Resiko yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan infusum daun salam 

adalah batas keamanan infusum daun salam melalui uji toksisitas. 

 Berdasarkan penggunaan secara empiris dan penelitian pendahuluan : Apakah 

pemberian infusum daun salam (Eugenia polyantha) pada tikus (Rattus norwegicus) 

yang diinduksi dengan aloksan dapat menurunkan kadar glukosa darah? 

 

Materi dan Metode Penelitian  

Membuat tikus menderita hiperglikemia 

Bahan aloksan yang diberikan pada tikus bertujuan untuk merusak organ pancreas 

sehingga terjadi kondisi hiperglikemia pada tikus (Suharmiati, 2003). Dosis aloksan 

adalah 200 mg/kgbb. Berat badan tikus 150 gram = 150 :1000 X  200 mg/kgbb = 30 

mg/150 gram. Pemberian larutan aloksan dilakukan setelah tikus diadaptasikan selama 

dua minggu. Dosis yang diberikan yaitu 30 mg/150 gram berat badan tikus pada 

perlakuan P0, P1, P2 dan P3   

 

Infusum daun salam 

Bahan yang yang digunakan pada penelitian ini adalah infusum daun salam 

(Eugenia Polyantha).  Pembuatannya yaitu daun salam di keringkan dengan cara 

diangin-anginkan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Tujuannya 

agar bahan yang terkandung didalam daun salam tidak hilang. Setelah daun salam 

kering selanjutnya digiling hingga menjadi serbuk halus. Dosis ekstrak cair (infusum) 

daun salam pada tikus yang digunakan adalah dosis 5,5 gram/kgbb (Maryati, 1989). 

Dosis yang digunakan pada hewan coba tikus dengan berat 150 gram pada penelitian ini  

adalah 825 mg. Dosis yang digunakan adalah : dosis terendah (P1) adalah setengah dari 

dosis efektif yaitu 412,5 mg/150 gbb, dosis efektif (P2) adalah 825 mg/150 gbb dan 

dosis tertinggi (P3) adalah 1237,5 mg/150 gbb. 

 

Perlakuan pada hewan coba 

Hewan coba berupa tikus putih berjumlah 25 ekor ditimbang dan dicatat berat 

badannya, selanjutnya dilakukan pengacakan untuk menempatkan pada kandang 

perlakuansesuai dengan rancangan percobaan yang digunakan. Tikus diadaptasikan 

dalam kondisi  sama selama dua minggu dalam kandang beralaskan sekam. Tikus betina 

dalam satu kandang berisi 4-5 ekor tidak memerlukan penyekat, karena tidak berkelahi.  

Pakan yang diberikan berupa pakan crumble (Broiler 1, PT Japfa comfeed Indonesia) 

dan diberikan minum berupa air kemasan yang diberikan secara ad libitum. Tikus 

tersebut dibagi menjadi 5 kelompok sehingga tiap kelompok terdiri dari 5 ekor. 

Kelompok tersebut yaitu: 

K  :  Sebagai kontrol negatif, digunakan tikus yang tidak mengalami hiperglikemia 

dengan tujuan untuk memastikan bahwa bila terjadi efeksitotoksik, maka efek  

ini tidak disebabkan oleh hewan percobaan,diberikan akuades dalam kemasan  

sebanyak 1 ml/ekor. 
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P0 :  Sebagai kelompok perlakuan, digunakan tikus hiperglikemia yang diberi 

infusum daun salam dengan konsentrasi 0 %. Sebagai penggantinya diberikan 

akuades dalam kemasan sebanyak 1 ml/ekor. 

P1 :  Sebagai kelompok perlakuan, digunakan tikus hiperglikemia yang diberi 

infusum daun salam dengan dosis 412,5 mg/150 gbb. 

P2 :  Sebagai kelompok perlakuan, digunakan tikus hiperglikemia yang diberi 

infusum daun salam dengan dosis 825 mg/150 gbb. 

P3 :  Sebagai kelompok perlakuan, digunakan tikus hiperglikemia yang diberi 

infusum daun salam dengan dosis 1237,5  mg/150 gbb 

 

Hari kelima setelah perlakuan maka tikus tersebut  diperiksa kadar glukosa 

darahnya.Pengukuran kadar glukosa darah adalah pengukuran glukosa acak, dimana 

hewan coba tidak dipuasakan sebelum pengambilan data kadar glukosa darah. 

Pengukuran kadar glukosa darah 5 hari dilakukan setelah pemberian infusum daun 

salam dan dua jam berikutnya dilakukan pemeriksaan kembali, berturut sampai 8 jam, 

didapat data dalam empat kali pemeriksaan.  Pengamatan dengan interval dua jam 

dilakukan agar terdapat masa jeda yang cukup antara persiapan pengambilan darah pada 

tiap pengamatan. Pemeriksaan darah selanjutnya dilakukan pada hari ke-7dan ke-14. 

 

Pengukuran kadar glukosa darah 

Pengukuran kadar glukosa darah menggunakan alat kit eletronik glucose meter 

kit merek  Plus, dimana sampel darah diambil dari pembuluh darah venda cava 

caudalis pada bagian ekor tikus dengan menggunakan jarum (needle) ukuran 23. Darah 

yang didapatkan diteteskan pada tes strip yang telah tersedia lalu dilakukan pengukuran 

dengan menggunakan kit meter. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Kadar glukosa darah pada tikus dm hasil induksi aloksan 

Kelompok tikus  DM hasil induksi aloksan mengalami hiperglikemia, yaitu 

suatu keadaan meningkatnya kadar glukosa darah melebihi batas normal, yaitu > 200 

mg/dl. Hiperglikemia dapat mengindikasikan adanya penyakit diabetes mellitus, yang 

disebabkan tubuh tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin secara cukup. 

 Pemberian berbagai dosis infusum daun salam  terhadap kadar glukosa darah 

tikus yang diinduksi dengan aloksan, hasilnya dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Rerata kadar glukosa darah pada berbagai dosis infusum daun salam pada tikus  

              yang  diinduksi dengan aloksan 

Perlakuan Kadar glukosa darah (dl/ml) 

P0 405.62
a
± 144.48 

P1 343.70
b
± 170.00 

P2 262.05
c
± 154.30 

P3 253.20
c
± 187.24 

Kontrol 74.85
d
± 9.48 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada 

taraf kepercayaan α =0.05 (p<0.05) 

 

Berdasarkan analisis data menggunakan Anova menunjukkan terdapat 

perbedaan yang nyata (p<0.05) pada pemberian infusum daun salam terhadap kadar 
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glukosa darah tikus setelah diinduksi dengan aloksan. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa pemberian infusum daun salam pada kelompok P0, P1,P2 dan P3 terdapat 

perbedaan yang nyata dengan kelompok kontrol (p<0.05), namun P2 dan P3 tidak 

terdapat perbedaan yang nyata (p>0.05).  

Pada penelitian ini peningkatan kadar glukosa darah tikus DM hasil induksi 

aloksan mencapai rerata 405,62 + 144,48 mg/dl sedangkan rerata kadar glukosa darah 

tikus kontrol 74,85 + 9,48 mg/dl.Respon yang ditunjukkan oleh setiap tikus terhadap 

induksi aloksan dipengaruhi oleh spesies spesifik. Hiperglikemia pada kelompok tikus 

DM hasil induksi aloksan diduga terjadi karena efek toksik aloksan yang dapat merusak 

reseptor insulin disertai dengan kerusakan dari sel β pulau Langerhans pankreas. Akibat 

dari kerusakan reseptor insulin dan kerusakan sel β pankreas menyebabkan insulin tidak 

dapat diproduksi secara normal, menyebabkan glukosa darah tidak dapat diambil dan 

dimanfaatkan untuk diubah menjadi energi, sehingga kadar glukosa didalam darah 

menjadi tinggi. Kerusakan sel β pankreas akibat induksi aloksan dapat juga disebabkan 

akibat penambahan radikal NO, radikal hidroksil superoksid oleh aloksan didalam sel β 

pankreas sehingga akan menyebabkan sel β tersebut menjadi rusak (Szkulelski,2008).  

 Salah satu perubahan yang disebabkan sifat toksik dari aloksan adalah 

terbentuknya radikal bebas. Radikal bebas dapat merusak membran sel melalui 

peroksidasi lipid. Peningkatan peroksidari lipid di membran dapat berakibat terjadi 

gangguan transport ion esensial dari dan dalam sel, sehingga dapat menyebabkan 

kematian pada sel. Menurut Watskin et al (2008) menyatakan bahwa aloksan 

merupakan bahan toksik terhadap sel β pulau Langerhans pankreas. Efek radikal bebas 

oleh aloksan dapat menyebabkan stress oksidasi pada sel β pulau Langerhans  pankreas. 

Sel oksidasi pada pankreas dapat menyebabkan gangguan pada proses oksidasi 

fosforilasi sehingga terjadi peningkatan produksi radikal bebas. Peningkatan radikal 

bebas ini disebabkan antioksidan yang tersedia dalam tubuh tidak mampu lagi 

mengubah oksigen reaktif (O) menjadi senyawa yang netral O2.  Antioksidan tersebut 

memberikan pertahanan yang sangat efektif terhadap peroksidasi lipid, tetapi stress 

oksidasi yang berat dapat berakibat sediaan antioksidan. Adanya peroksidasi lipid pada 

membran sel β pankreas menghasilkan senyawa malondialdehyde  (MDA). Menurut 

Winarsi (2007) menyatakan tingginya kadar MDA menunjukkan terjadinya peroksidasi 

lipid pada membran sel β pankreas. Keadaan ini diindikasikan dengan tingginya kadar 

glukose dalam darah pada kelompok  P0, P1, P2 dan P3  setelah diinduksi dengan 

aloksan. Pemeriksaan kadar glukose dalam darah menunjukkan peningkatan. Hal ini 

disebabkan banyaknya sel β yang rusak akibat peroksidasi lipid pada membran sel β. 

Peroksidase lipid merupakan proses pembentukan peroksida dari asam lemak yang 

memiliki ikatan rangkap yang diselingi gugus methilen (-CH2), yaitu ikatan dalam 

PUFA (polyunsaturated fatty acide). Hasil akhir dari peroksidasi lipid pada membran 

yaitu terputusnya rantai asam lemak tidak jenuh dan menghasilkan MDA sel β sehingga 

dapat menyebabkan kerusakan hingga kematian  sel β pankreas, selanjutnya insulin 

tidak diproduksi menyebabkan kadar glukoda darah menjadi tinggi. 

 

Kadar glukoda antar waktu pengambilan darah   

 Pemberian infusum daun salam  terhadap waktu pengambilan kadar glukosa 

darah tikus yang diinduksi dengan aloksan, hasilnya dapat dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 2. Rerata Kadar glukosa darah pada berbagai waktu setelah pemberian infusum 

daun salam pada tikus yang diinduksi dengan aloksan 

Waktu  Kadar glukosa darah (dl/ml) 

0 jam 419.60
a
± 198.92 

4 jam 375.80
a
± 174.46 

2 jam 351.32
a
± 181.48 

6 jam 326.04
a
± 154.52 

8 jam 246.72
ab

± 142.13 

7 hari 198.24
bc

±135.205 

14 hari 161.56
cd

± 142.73 

Sebelum 

perlakuan 63.80
d
± 1.63 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada 

taraf kepercayaan α =0.05 (p<0.05) 

 

 Berdasarkan analisis data menggunakan Anova menunjukkan terdapat 

perbedaan yang nyata (p<0.05) pada pemberian infusum daun salam terhadap waktu 

pengukuran kadar glukosa darah tikus setelah diinduksi dengan aloksan. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa kadar glukosa darah setelah pemberian infusum daun salam waktu 

0 jam, 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam, 7 hari dan 14 hari terdapat perbedaan yang nyata 

dengan sebelum perlakuan (p<0.05). Kadar glukosa waktu 0 jam, 2 jam, 4 jam, 6 jam 

dan 8 jam tidak terdapat perbedaan yang nyata (p>0.05), tetapi kadar glukosa pada 8 

jam dan kadar glukosa 7 hari setelah perlakuan tidak terdapat perbedaan (p>0.05), 

namun berbeda dengan kadar glukosa 14 hari (p<0.05). Kadar glukosa pada 7 hari 

setelah perlakuan tidak berbeda nyata dengan kadar glukosa 14 hari (p>0.05).  

Pemeriksaan kadar glukosa darah pada waktu 0 jam, 2 jam, 4 jam, 6 jam dan 8 

jam setelah pemberian infusum daun salam menyebakan terjadi penurunan, tetapi 

setelah diuji menggunakan statistik ternyata tidak terdapat perbedaan antara kadar 

glukosa darah sebelum dan sesudah diberi infusum daun salam (p>0.05). Hal ini dapat 

disebabkan karena pengaruh dari penyuntikan aloksan atau dosis infusum yang 

diberikan masih belum mampu untuk menurunkan kadar glukosa darah sehingga 

walaupun telah diberi infusum daun salam ternyata masih belum dapat menurunkan 

kadar glukosa darah. 

Aloksan secara cepat dapat mencapaipankreas karena reseptor insulin terdapat di 

pankreas, aksinya diawali oleh pengambilan yang cepat oleh sel β Langerhans yang 

ternyata merusak reseptor insulin disertai dengan kerusakan dari sel β pulau Langerhans 

pankreas. Pembentukan oksigen reaktif merupakan faktor utama pada kerusakan sel 

tersebut (Nugroho, 2006).Akibat dari kerusakan reseptor insulin dan kerusakan sel β 

pankreas akan menyebabkan insulin tidak dapat diproduksi menyebabkan glukosa darah 

tidak dapat diambil dan dimanfaatkan untuk diubah menjadi energi, sehingga kadar 

glukosa didalam darah menjadi tinggi. Kerusakan sel β pankreas akibat induksi aloksan 

dapat juga disebabkan akibat penambahan radikal NO, radikal hidroksil superoksid oleh 

aloksan didalam sel β pankreas sehingga akan menyebabkan sel β tersebut menjadi 

rusak sehingga insulin tidak dapat diproduksi sehingga kadar glukosa darah menjadi 

meningkat. 
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Kadar Glukoda pada berbagai dosis infusum daun salam terhadap waktu pengambilan 

darah   

Pemberian berbagai dosis infusum daun salam  terhadap waktu pengambilan 

kadar glukosa darah tikus yang diinduksi aloksan, hasilnya dapat dilihat pada tabel 3. 

Berdasarkan analisis data menggunakan Anova menunjukkan tidak terdapat perbedaan 

yang nyata (p>0.05) kadar glukosa darah sebelum perlakuan antara kelompok kontrol  

dan kelompok P0, P1, P2 dan P3. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tikus sebelum 

perlakuan mempunyai kadar glukosa normal yaitu <200mg/dl.  

Pada penelitian ini infusum daun salam pada kelompok P2 yang diberikan pada 

tikus DM hasil induksi aloksan dapat menurunkan kadar glukosa darah yang semula 

melebihi normal menjadi kembali normal pada hari ke 14 setelah perlakuan, walaupun 

tidak seperti kadar glukosa darah tikus normal, tetapi setelah diuji secara statistik 

ternyata tidak terdapat perbedaan antara perlakuan hari ke 14 dan sebelum perlakuan. 

Hal ini disebabkan infusum daun salam mengandung tocopherol yang mempunyai 

aktivitas antioksidan, yang berperan dapat menangkap kelebihan radikal bebas dalam 

sel sehingga mampu mencegah kerusakan sel β pankreas sehingga dapat berfungsi 

kembali normal. Akibat dari perbaikan sel β pankreas  sebagai tempat produksi insulin 

oleh infusum daun salam menyebabkan insulin dapat diproduksi kembali. Hal ini sesuai 

pendapat Handoko dan Suharto (2000) yang menyatakan bahwafungsi utama insulin 

ialah pengawalan keseimbangan tahap glukosa dalam darah dan bertindak 

meningkatkan pengambilan glukosa oleh sel badan. Adanya insulin menyebabkan 

glukosa darah dapat dimanfaatkan untuk diubah menjadi energi dan disimpan dalam 

bentuk glikogen sehingga kadar glukosa dalam darah akan menjadi normal kembali.  

 

Tabel 3. Rerata dan Standar Deviasi (SD) kadar glukosa darah setelah pemberian 

infusum  daun salam pada tikus yang diinduksi aloksan 

 

 

 

Perlakuan 

Kadar 

glukosa 

darah 

sebelum 

perlakuan 

(mg/dl) 

Kadar glukosa darah setelah pemberian  akuadest dan 

infusum daun salam (mg/dl) 

0 jam 2 jam 4 jam  6 jam 8 jam 7 hari 14 hari 

Kontrol 64.8
a
 

+ 

3.27 

 

64.4
a
 

+ 

3.04 

 

70.8
a
 

+ 

4.14 

 

74.4
a
 

+ 

3.78 

 

68.4
a
 

+ 

3.78 

 

84.6
a
 

+ 

7.46 

 

81.8
a
 

+ 

5.17 

 

89.6
a
 

+ 

8.5 

 

P0 61.2
a
 

+ 

4.08 

 

515
b
 

+ 

36.70 

 

499.8
b
 

+ 

12.45 

 

462.2
b
 

+ 

44.68 

 

449.4
b
 

+ 

47.29 

 

441.6
b
 

+ 

52.37 

 

419.2
b 
 

+ 

59.76 

 

396.6
b
 

+ 

54.55 

 

P1 65.4
a
 

+ 

3.13 

 

508.2
b 
 

+ 

52.11 

 

524.2
b
 

+ 

35.64 

 

467.8
b
 

+ 

49.36 

 

443.4
b
 

+ 

51.94 

 

334.6
b
 

+ 

64.08 

 

213.2
c
 

+ 

20.06 

 

192.8
c
 

+ 

4.43 

 

P2 64.2
a 
 

+ 

4.43 

 

521.2
b
+ 

48.48 

 

318.8
c
 

+ 

80.68 

 

376.4
b
 

+ 

111.90 

 

333
c
 

+ 

86.85 

 

214.2
c
 

+ 

14.20 

 

179.6
c
 

+ 

19.08 

 

89
a
 

+ 

5.7 

 

http://ms.wikipedia.org/wiki/Glukosa
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P3 63.4
a
 

+ 

3.04 

 

489.2
b
 

+ 

21.87 

 

343
c
 

+ 

77.59 

 

498.2
b
 

+ 

34.45 

 

336
c
 

+ 

86.17 

 

158.6
c
 

+ 

51.65 

 

97.4
a
 

+ 

21.36 

 

39.8
d
 

+ 

6.64 

 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan  

                     yang nyata pada taraf kepercayaan α =0,05 (p<0.05) 

  

Kandungan bahan tocopherol yang terkandung dalam daun salam mempunyai 

efek antioksidan yang larut dalam air dan berperan sebagai pelindung utama terhadap 

stress oksidatif dan mencegah produksi peroksida lipid dengan pembilasan radikal yang 

beracun, produk sampingan dari proses metabolism dalam membran pankreas. Selain 

itu daun salam penting dalam mempertahankan integritas fisiologis pankreas yang 

mempunyai peran penting dalam menghasilkan insulin (Sumono dan Wulan, 2008). 

 Pemberian daun salam dapat memproteksi kerusakan selβ pankreas karena 

fungsi daun salam sebagai antioksidan yang melindungi PUFA dan komponen sel serta 

membran sel dari oksidasi oleh radikal bebas yang dibentuk oleh senyawa toksik  dalam 

hal ini aloksan yang dapat menyebabkan kerusakan seluler. Kemampuan daun salam ini 

juga menyebabkan selβ pankreas berjalan secara normal tanpa pengaruh induksi 

aloksan.  

Daun salam mampu mengendalikan peroksida lemak dengan memberikan 

hydrogen kedalam reaksi yang mampu mengubah radikal peroksil hasil perosidasi lipid 

menjadi radikal daun salam yang kurang reaktif, sehingga tidak mampu merusak rantai 

asam lemak dan selanjutnya melindungi sel dari kerusakan. Daun salam ini berada 

didalam lapisan fosfolipid membran sel yang akan melindungi asam lemak jenuh dan 

komponen membran selβ dari oksidasi radikal bebas dengan memutus rantai peroksida 

lipid yang banyak terjadi karena adanya reaksi antara lipid dan radikal bebas (Winarsi, 

2007).  

 Pemberian infusum daun salam pada kelompok P3 selama 7 hari sudah dapat 

menurunkan kadar glukosa darah kembali normal seperti pada kontrol, namun pada 

pemberian selama 14 hari maka dapat menyebabkan kadar glukosa darah dibawah 

normal atau hipoglikemia. Hal ini disebabkan bahan yang terkandung didalam infusum 

daun salam merupakan antioksidan yang sangat kuat sehingga menyebabkan insulin 

diproduksi secara berlebihan sehingga kadar glukosa darah menjadi menurun dibawah 

normal. 

 Eugenol yang terkandung dalam daun salam merupakan senyawa yang 

mempunyai aktivitas antioksidan mirip dengan α – tochopherol yang mampu 

melindungi membran sel dari proses lipid peroxidation(Sumono dan Wulan, 2008). 

Senyawa antioksidan yang dimiliki oleh daun salam inilah yang  dapat membantu  

memperbaiki kerusakan sel β pankreas serta  memberikan perlindungan pada sel yang 

masih sehat, sehingga  dapat menormalkan kembali produksi insulin,  Perbaikan 

produksi insulin inilah yang pada akhirnya akan membuat kadar glukosa darah kembali 

normal. Tocopherol merupakan suatu antioksidan yang sangat efektif, yang dengan 

mudah menyumbangkan atom hidrogen kedalam reaksi yang mampu mengubah radikal 
peroksil (hasil peroksidasi lipid) menjadi radikal tocopherol yang kurang reaktif, 

sehingga tidak mampu merusak rantai asam lemak sehingga akan melindungi sel β dari 

kerusakan. Tocopherol dikenal sebagai komponen penting dari system pertahanan 

antioksidan seluler, yang melibatkan enzim lain seperti superoksida dismutase (SODs), 

glutation peroksidase (GPXs), glutation reduktase (GR), katalase, tioredoksin reduktase 
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(TR) dan factor non enzimatis seperti glutation, asam urat. Tocopherol merupakan 

antioksidan  nonenzimatis yang melindungi membran sel dari oksidasi oleh radikal 

bebas. Jadi tocopherol mampu sebagai pemutus rantai peroksida lemak pada membran 

dan Low Density Lipoprotein. Tocopherol yang larut lemak merupakan antioksidan 

yang dapat melindungi Poly Unsaturated Fatty Acids (PUFAs) dan komponen sel β 

serta membran sel dari oksidasi oleh radikal bebas (Winarsi, 2007). 

   

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian infusum daun 

salam sebesar 825 mg/150gram pada tikus yang diinduksi dengan aloksan dapat 

menurunkan kadar glukosa darah mulai hari ke 7 dan pada hari ke 14 kadar glukosa 

darah telah menjadi normal, sedangkan pemberian infusum daun salam sebesar 1237,5 

mg/150gram dapat menurunkan kadar glukosa darah hingga kembali normal pada hari 

ke 7 dan pada hari ke 14 kadar glukosa darah dibawah normal (hipoglikemia).  
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