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RINGKASAN 

Diabetes mellitus merupakan penyakit gangguan metabolisme karbohidrat 
yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Meningkatnya penderita diabetes 
melitus disebabkan oleh kurangnya konsumsi makanan berserat. Mie instan 
merupakan produk pangan tinggi karbohidrat dan rendah serat yang banyak 
diminati konsumen karena cara penyajiannya yang praktis. Upaya yang tepat untuk 
pencegahan penyakit diabetes adalah pengelolaan diet yang benar. Umbi gembili 
(Dioscorea esculenta) mengandung komponen aktif  yaitu polisakarida larut air, 
berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa polisakarida larut air (PLA) umbi 
gembili merupakan serat larut yang memiliki kemampuan menghambat absorbsi 
glukosa darah. Penambahan alginat pada penelitian ini sebagai bahan pembentuk 
gel pada pembuatan mie kemudian alginat juga merupakan serat larut yang mampu 
memberikan efek terhadap kadar gula darah. Mekanisme efek hipoglikemik dari 
pencampuran PLA gembili dan alginat pada mie instan ini karena kemampuan serat 
dalam meningkatakan viskositas makanan sehingga dapat memperlambat laju 
pengosongan lambung. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan rasio 
pencampuran terbaik PLA gembili dan alginat sehingga mampu memberikan efek 
hipoglikemik pada tikus wistar jantan. 

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Penelitian Tahap I (Meal 
Tolerance Test) disusun menggunakan Rancangan Penelitian Deskriptif dengan 2 
faktor. Faktor 1 adalah  rasio PLA gembili : alginat (b/b) (0:1; 1:0; 1:1; 2:1; 3:1) 
dan faktor 2 adalah konsentrasi penambahan alginat (10% dan 15%). Setiap 
perlakuan dilakukan 3 kali pengulangan sehingga diperoleh 30 satuan percobaan. 
Penentuan perlakuan terbaik tahap ini dengan menentukan perubahan kadar 
glukosa darah terendah setelah menit ke 120. Penelitian Tahap II (Uji Efek 
Hipoglikemik) disusun menggunakan Rancangan Tersarang dengan 2 faktor. 
Faktor I adalah Kelompok Perlakuan (tikus normal pakan standar AIN-93M; tikus 
diabetes pakan standar AIN-93M; tikus diabetes pakan Mie Instan PLA gembili 
dan alginat) dan Faktor II adalah Kelompok waktu (minggu0; minggu1; minggu2; 
minggu3; minggu4). Setiap perlakuan dilakukan 3 kali pengulangan. Analisa data 
dilakukan dengan metode ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur 
(BNJ) dengan selang kepercayaan 5%.  

Hasil penelitian menunjukkan pada (1) Tahap I (Meal Tolerance Test) 
bahwa tingkat penambahan  PLA campuran 30% (penambahan PLA gembili 15% 
dan alginat 15%) dengan rasio PLA gembili dan alginat (1:1) menunjukkan total 
perubahan kadar gula darah terendah dari menit ke 0 hingga menit ke 120 adalah (-
35,38) atau 45,65% (2)Sedangkan Tahap II adalah hasil perlakuan terbaik Tahap I 
yang di uji selama 28 hari mampu menurunkan kadar gula darah tikus 
hiperglikemia yaitu 214,94 mg/dL menjadi level kadar gula darah normal yaitu 
95,31 mg/dL. Kesimpulan penelitian ini adalah Mie Instan mengandung campuran 
PLA gembili dan alginat 30% dengan rasio (1:1) dapat memberikan pengaruh 
hipoglikemik terhadap tikus hiperglikemik. 
               Kata kunci : Hipoglikemik, Polisakarida Larut Air, Gembili,alginat 
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SUMMARY 

Diabetes mellitus is a group of metabolic diseases characterized by high 
blood sugar levels. The number of people diagnosed with diabetes increased 
dramatically, it may caused by consuming  dietary fiber is not enough. Even though 
instant noodle contain  high amounts of carbohydrate and low amounts fiber but 
many people like to eat instant noodle because it’s easy serving. Diabetes can be 
prevented with a healthy eating plan. The active component of Gembili (Dioscorea 
esculenta) is water-soluble polysaccharides (WSP), the previous study showed that 
water-soluble polysaccharides of gembili is a soluble dietary fiber, Its ability to 
slow the intestinal absorption of glucose. Addition of alginate in this study as a 
gelling agent in making of instant noodle. Other than that alginate is a soluble fiber 
that is able to give effect to the response of blood sugar levels.  The hypoglycemic 
effect of  Gembili WSP and alginate on the blood glucose response has been related 
to its ability to increase the viscosity of a meal, viscous fiber slows gastric 
emptying rate. The purpose of this study was to obtain the best mixing ratio of 
WSP gembili and alginate so as to provide hypoglycemic effect in male rats. 

This study was performed in two phases. Phase I is Meal Tolerance Test,  
this method was arranged by using  Descriptive Research Design with two factors. 
The first factor is ratio of gembili WSP : alginate (w/w) and the second is addition 
of alginate concentration. The first factor consist of five levels (0:1; 1:0; 1:1; 2:1; 
3:1) and the second factor involves two levels (10% and 15%). Each treatment was 
conducted 3 times. Determining the best treatment is obtained by the treatment was 
able to reduce total blood glucose level after 120 minutes. (2) The second phase is 
Hypoglicemic effect-Test, this method was arranged by using Nested Design.The 
first factor divided into three groups  (normal rats-given AIN93M;  diabetic rats-
given AIN93M; diabetic rats- given instan noodle contain  WSP of gembili : 
alginate (1:1) 30% total amount) each group consist of 3 rats. The second factor 
divided in 5 level (week0; week1; week2; week3; week4). Data were analysed 
statistically by analysis of variance (ANOVA) and significance was assessed by 
Tukey test, and P values of less than 5% were considered significant.  

The result on Meal Tolerance Test  showed that instan noodle contain  WSP 
30% (consist of  gembili WSP 15% and alginate 15%) and ratio of gembili WSP : 
alginate (1:1) was able to reduce total blood glucose level after 120 minutes is (-
35,38) or 45,65%. Whereas, based on Hypoglicemic Effect-Test showed that  the 
treatment  given instan noodle contain by WSP  30%  (consist of  gembili WSP 
15% and alginate 15%) and composition of gembili WSP : alginate (1:1) for 28 
days resulted in a significant decrease in the blood glucose level from 214,94 
mg/dL to 95,31 mg/dL. In conclusion, instant noodle that contains 30% of gembili 
WSP and alginate has a great hypoglicemic effect in hyperglycemic rats. 
         Key words : Hypoglicemic, Water Soluble Polysaccharide, Gembili,alginate  
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I    PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  

Kenaikan kesejahteraan dan ketersediaan pangan di Indonesia dapat 

membawa dampak negatif yaitu naiknya prevalensi penyakit degeneratif, 

diantaranya diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus merupakan penyakit 

gangguan metabolisme karbohidrat yang ditandai dengan tingginya kadar gula 

darah. Penyakit DM biasanya berlangsung lama sehingga pengobatan bisa lama 

bahkan bisa sampai seumur hidup. Menurut laporan WHO, pada tahun 2000 lalu 

diperkirakan terdapat 4 juta penderita DM di Indonesia. Jumlah ini diperkirakan 

akan terus meningkat. Pada tahun 2010 diperkirakan menjadi 5 juta dan tahun 2030 

diperkirakan sekitar 21,3 juta penduduk di Indonesia menderita DM (Putranto, 

2010). 

Meningkatnya penderita diabetes melitus disebabkan oleh peningkatan 

obesitas, kurang aktivitas fisik, kurang mengkonsumsi makanan yang berserat, 

merokok, dan kurangnya insulin sehingga mengakibatkan kelainan metabolisme 

karbohidrat, protein, lemak, air, dan elektrolit (Dinas Kesehatan Provinsi DIY, 

2008). 

Salah satu contoh jenis pangan tinggi karbohidrat yang sangat luas 

penyebarannya dan digemari masyarakat karena kepraktisan cara penyajiannya 

adalah mie instan. Menurut World Instan Noodle Association (WINA) bahwa pada 

tahun 2007 Indonesia menempati urutan kedua konsumen mie instan di dunia 

setelah Cina yaitu 149,9 juta orang. Konsumsi pangan tinggi karbohidrat  dan 

rendah serat ini melalui mekanisme nya dapat  mendorong peningkatan serapan 

glukosa dalam darah sehingga sangat tidak dianjurkan untuk penderita diabetes. 



Pada saat ini upaya pencegahan penyakit diabetes menjadi sangat penting 

mengingat biaya pengobatan yang sangat tinggi. Salah satu upaya yang tepat untuk 

pencegahan penyakit diabetes adalah pengelolaan diet yang benar dan pemilihan 

makanan yang tepat. Food Facts Asia (1999) melaporkan konsumsi serat dapat 

mencegah resiko penyakit diabetes. 

Pemanfaatan umbi Dioscorea jenis gembili yang pada saat ini memang 

belum maksimal karena hanya digunakan sebagai makanan olahan sederhana 

seperti direbus, digoreng, dan dikukus. Ketersediaan gembili sebagai pangan lokal 

sebaiknya dapat dimanfaatkan secara optimal, mengingat gembili mengandung 

mucilage kental yang terdiri dari larutan glikoprotein, serat makanan, dan diosgenin.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suwita (2010) 

bahwa polisakarida larut air (PLA) dari umbi  gembili yang merupakan serat larut 

memiliki kemampuan menghambat absorbsi glukosa melalui mekanisme 

peningkatan viskositas makanan pada saluran cerna sehingga laju penyerapan 

glukosa menjadi lambat akibatnya dapat ikut berperan dalam mengatur gula darah 

dan memperlambat kenaikan gula darah. Pemberian PLA umbi gembili secara  

force feeding dengan dosis 400 mg/kg berat badan tikus  dapat menurunkan kadar 

glukosa darah pada tikus yang diinduksi aloksan setelah 28 minggu. 

Dilaporkan oleh Torsdottir et al  (1991)  pada penelitiannya bahwa alginat 

merupakan serat larut yang mampu memberikan efek terhadap penurunan kadar 

gula darah, insulin, dan level C-peptida.  Pemberian dosis 5 gram serat alginat 

dapat mempengaruhi post-prandial glikemia dan pengosongan lambung penderita 

diabetes. Kemampuan serat larut untuk meningkatakan viskositas makanan 

sehingga menghambat reaksi glisemik yaitu mempengaruhi respon terhadap 



glukosa dengan cara memperlambat laju pengosongan lambung. Selain itu, 

penambahan alginat dalam pembuatan mie instan ini adalah sebagai pembentuk gel. 

Alginat sebagai bahan pengental, dikarenakan alginat merupakan molekul linier 

dengan bobot molekul tinggi sehingga mudah menyerap air (Astawan, 2003).  

Bahan ini bersifat menyerap air membentuk hidrokolid sehingga mie mengembang 

dan tidak mudah susut selama pemasakan. 

 Oleh sebab itu pada penelitian ini dilakukan formula mix pada mie instan 

yang mengandung PLA gembili dan alginat sehingga diketahui pengaruh 

kombinasi tersebut terhadap respon kadar gula darah. Informasi mengenai hal ini 

akan sangat bermanfaat sebagai mie intan mengandung serat larut air yang baik 

dikonsumsi oleh penderita diabetes. 

 

1.2 Tujuan  

 Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Memperoleh rasio pencampuran terbaik pada produk mie instan 

mengandung polisakarida larut air gembili dan alginat  sehingga mampu 

menurunkan kadar gula darah tikus. 

b. Melihat pengaruh pemberian mie instan mengandung polisakarida larut air 

gembili dan alginat terhadap kadar gula darah tikus pada kondisi 

hiperglikemia. 

 

 

 

 



1.3 Manfaat  

 Manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini adalah mengetahui rasio 

terbaik polisakarida larut air gembili : alginat pada formula mix produk mie instan 

yang berpotensi sebagai penurun gula darah kondisi hiperglikemia sehingga produk 

mie instan ini dapat dikonsumsi oleh penderita diabetes. 

 

1.4 Hipotesis 

 Diduga produk mie instan mengandung campuran polisakarida larut air 

gembili dan alginat dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan kadar gula 

darah pada kondisi hiperglikemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II    TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Gembili (Discorea esculenta L.) 

Gembili (Discorea esculenta L.) dalam bahasa Inggris disebut Lesser yam, 

mempunyai beberapa nama daerah, di antaranya gembili, sudo, ubi aung, ubi jahe, 

dan huwi butul. Jenis ubi-ubian ini berasal dari Indo China. Jenis tersebut dapat 

tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian 700 m dpl. Umbi yang masih mentah 

berkhasiat sebagai obat tetapi bila dimakan rasanya agak gatal. Umbi yang kecil 

disebut gembili, sedangkan umbi yang besar disebut gembolo. Pada umumnya 

dibudidayakan sebagai usaha sambilan saja. Pada musim kemarau mengalami masa 

istirahat selama 1-6 bulan. Menjelang musim hujan umbi ini akan bertunas dan 

dipergunakan sebagai bibit. Perbanyakan dapat dilakukan dengan umbinya dan stek 

batang. Umbi gembili dapat mulai dipanen pada umur 8-9 bulan setelah masa 

tanam (Plantus, 2008) 

Pada umumnya umbi gembili (Discorea esculenta L.) berbentuk bulat 

sampai lonjong, tetapi ada juga yang memiliki bentuk bercabang atau lebar. Umbi 

gembili memiliki permukaan yang licin. Kulit umbi berwarna krem sampai coklat 

muda, dan korteks berwarna kuning kehijauan sedangkan daging umbi berwarna 

putih bening sampai putih keruh. Umbi gembili memiliki ukuran diameter sekitar 4 

cm, panjang 4 cm sampai 10 cm tergantung pada bentuknya (bulat atau lonjong). 

Tebal kulit umbi sekitar 0,04 cm, kulit umbi mudah dikupas karena cukup tipis. 

Berat umbi sekitar 100 hingga 200 gram (Muchtadi dkk, 2010). 

Jenis Yam (Dioscorea sp) merupakan tanaman yang memiliki profil 

fitokimia yang kompleks. Sebagian besar fitokimia tersebut adalah dioscorine 



alkaloid dan diosgenin saponin. Meskipun dioscorine dan diosgenin tergolong 

racun namun dapat dihilangkan melalui proses pencucian, perebusan, dan 

pemasakan (Poornima, 2008)  

Klasifikasi Ilmiah Umbi Gembili menurut Wikipedia (2010) adalah sebagai 

berikut : 

Kerajaan : Plantae 

Divisi              : Magnoliophyta 

Kelas     : Liliopsida 

Ordo               : Dioscoreales 

Famili             : Dioscoreaceae 

Genus             : Dioscorea 

Spesies            : D.esculenta 

 

 

Gambar 1. Gembili (Discorea esculenta L) (Plantus, 2008) 

 

Komposisi kimia umbi gembili disajikan pada Tabel 1. Komponen kimia 

terbesar setelah air adalah karbohidrat. Umbi gembili  juga mengandung gula 

seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa sehingga menimbulkan rasa manis. 

Karbohidrat umbi gembili tersusun atas amilosa dan amilopektin. Kadar amilosa 



umbi gembili sekitar 14,2% sedangkan kadar gulanya sekitar 7-11% dihitung 

berdasarkan berat pati umbi.  

Tabel 1. Komposisi Zat Gizi Gembili (Dioscorea esculenta) 

Komponen Komposisi Zat Gizi (%) 
Karbohidrat (g) 27 – 33 
Kadar air (g) 67 – 81 
Lemak (g) 0,04 – 0,29 
Protein kasar (g) 1,29 – 1,87 
Serat Kasar (g) 0,18 – 1,51 
Kadar abu (g) 0,50 – 1, 24 

      (Sumber : Muchtadi dkk, 2010) 

 

2.2 Polisakarida  

 Polisakarida merupakan polimer yang disusun oleh rantai monosakarida. 

Setiap jenis polisakarida memiliki jumlah monomer atau monosakarida yang 

berbeda, demikian pula dengan  ikatan yang menghubungkan setiap monosakarida 

yang satu dengan yang lainnya (Anonim, 2010) 

Pada umumnya polisakarida mempunyai molekul besar dan lebih kompleks 

daripada mono dan oligosakarida. Molekul polisakarida terdiri atas banyak molekul 

monosakarida. Polisakarida yang terdiri atas satu macam monosakarida saja disebut 

homopolisakarida, sedangkan yang mengandung senyawa lain disebut 

heteropolisakarida. Umumnya polisakarida berupa senyawa berwarna putih dan 

tidak berbentuk kristal, tidak mempunyai rasa manis dan tidak mempunyai sifat 

mereduksi. Berat molekul polisakarida bervariasi dari beberapa ribu hingga lebih 

dari satu juta. Polisakarida yang larut dalam air akan membentuk larutan koloid. 

Beberapa polisakarida yang penting diantaranya ialah amilum, glikogen, dekstrin 

dan selulosa (Muhaimin, 2008) 



Pati merupakan cadangan makanan yang terdapat pada biji-bijian atau 

umbi-umbian. Dalam bentuk aslinya, secara alami pati merupakan butiran-butiran 

kecil yang sering disebut granula. Pati tersusun atas amilosa dan amilopektin. 

Amilosa merupakan suatu rantai polisakarida yang lurus , tidak bercabang dengan 

ikatan 1,4 �-D glukosa, dimana rantai ujung yang satu bersifat pereduksi dan ujung 

yang lain bersifat non pereduksi. Sedangkan amilopektin merupakan rantai cabang 

yang tersusun atas unit glukosa dengan ikatan 1,4 �-D dan 1,6 �-D glukosa. 

Amilopektin pada umbi-umbian mengandung sejumlah ester fosfat yang terikat 

pada atom C6 dan cincin glukosa. Amilopektin dan amilosa dapat dipisahkan 

dengan cara melarutkannya dalam air panas dibawah suhu gelatinisasi . Fraksi 

terlarut dalam air panas adalah amilosa dan fraksi yang tidak larut adalah 

amilopektin (Muchtadi dkk.,1988). Rasio antara amilosa dan amilopektin berbeda 

antar pati, tetapi untuk yang normal terdiri dari 25% amilosa dan 75% amilopektin 

(Eliasson and Gudmundsson.,1996) 

Serat makanan berasal dari bagian tumbuhan yang tidak dapat dicerna oleh 

enzim dalam saluran usus. Namun demikian bagian larut air dari serat tersebut 

dapat dimetabolisme oleh bakteri di dalam usus bagian bawah. Serat makanan 

dapat ditemukan pada buah-buahan, sayur-sayuran, serealia, umbi, dan kacang-

kacangan.  Jumlah serat pangan yang harus dikonsumsi  adalah 20 – 35 g/hari 

(Anderson,1990). 

Komposisi kimia serat makanan bervariasi tergantung dari komposisi 

dinding sel tanaman penghasilnya. Pada dasarnya komponen komponen penyususn 

dinding sel tanaman terdiri dari selulosa, hemiselulosa, pektin, lignin, gum, 

mucilage yang kesemuanya ini termasuk ke dalam serat makanan. Serat makanan 



terbagi ke dalam dua kelompok yaitu serat makanan tak larut (unsoluble dietary 

fiber) contohnya selulosa, hemiselulosa dan lignin yang ditemukan pada serealia, 

kacangkacangan dan sayuran dan serta makanan larut (soluble dietary fiber) 

contohnya gum, pektin dan mucilage (Tensiska, 2008). 

Tabel 2. Klasifikasi Serat Berdasarkan Kelarutannya 

 Larut dalam Air Tidak Larut dalam Air 
Polisakarida Gum  

 Hemiselulosa* Selulosa 
 Mucilage Hemiselulosa* 
 Pektin  

Non Polisakarida - Lignin 
* Hemiselulosa ada yang larut air dan ada yang tidak larut air                                                                             
(Sumber : Devi, 2010) 
 

 Serat larut air adalah serat yang larut dalam air kemudian membentuk gel 

dalam saluran pencernaan dengan cara menyerap air. Adapun serat tidak larut 

adalah serat yang tidak larut dalam air, tetapi memiliki kemampuan menyerap air 

dan meningkatkan tekstur dan volume tinja (Devi, 2010). 

Serat larut biasanya akan memperlambat waktu pengosongan lambung, 

meningkatkan waktu transit melalui usus (karena gerakannya lebih lambat) dan 

akan mengurangi penyerapan beberapa zat gizi. Sebaliknya serta tak larut akan 

memperpendek waktu transit dan akan memperbesar massa feses (Tala, 2009).  

 

2.2.1 Polisakarida Larut Air dari Dioscorea 

 Kandungan pati yang tinggi pada  Dioscorea alata merupakan sumber 

dietary carbohydrates yang baik di daerah tropis dan subtropis. Secara uji in vitro 

laju pemecahan  pati menjadi komponen sederhana dan penyerapannya  pada 

D.alata berjalan lambat. Lambat nya laju pemecahan dan penyerapan ini dapat 



menurunkan respon gula darah, sebaliknya cepatnya laju pemecahan dan 

penyerapan ini dapat meningkatkan respon gula darah. Kemampuan ini juga 

dipengaruhi oleh swelling power pada D.alata  (Wolever et al., 1992 ; Jenkins et 

al., 1982 dalam Riley et al., 2006).  

Menurut Chen et al.,2003 dalam Suwita (2010) bahwa Umbi Dioscorea 

mengandung mucilage kental yang terdiri dari larutan glikoprotein, serat makanan, 

dan diosgenin yang dapat mengatur metabolisme lemak. Polisakarida larut, 

khususnya serat kental, secara konsisten telah menunjukkan penurunan serum total 

dan low density lipoprotein (LDL). Kandungan utama dioscorea termasuk 

polisakarida dan protein (Liu et al., 2008, dalam Suwita (2010)).  

 Polisakarida larut air secara umum telah diketahui pada gum yang banyak 

dijumpai pada umbi-umbian, namun demikian pada umbi-umbian juga terdapat pati 

dan karbohidrat lain. Oleh sebab itu diperlukan mempelajari prosedur ekstraksi 

untuk memisahkannya (Aspinal, 1982). 

 

2.2.2 Ekstraksi Fermentatif Polisakarida Larut Air dari Gembili 

 Menurut Estiasih (2006) dalam Suwita (2010) bahwa polisakarida 

dipisahkan dari sumbernya dengan cara diekstrak atau untuk polisakarida dari 

mikroba diisolasi dari media fermentasi. Ekstraksi ini biasanya diawali dengan 

penghilangan bahan-bahan yang dapat mengganggu proses ekstraksi seperti lemak 

dan lignin. Polisakarida umumnya diisolasi dari tanaman dengan menggunakan air 

panas atau sebagian dilakukan dengan larutan alkali, kemudian diendapkan dari 

larutan dengan menggunakan etanol atau aseton. 



 Penelitian sebelumnya oleh Suwita (2010), telah dilakukan berbagai metode 

ekstraksi PLA yaitu dengan menggunakan air, enzim papain, dan ragi tempe. Dari 

ketiga metode ekstraksi PLA tersebut diperoleh hasil bahwa rata-rata perubahan 

glukosa plasma darah tikus yang diberikan ekstrak PLA  dengan ragi tempe 

menunjukkan hasil yang terbaik, selanjutnya ekstraksi dengan enzim papain dan 

ekstraksi dengan air. Penurunan kadar glukosa plasma darah tikus yang diberi 

perlakuan PLA juga dapat dipengaruhi oleh kemungkinan keberadaan 

oligosakarida.  

 Untuk mendapatkan polisakarida larut air dari gembili, Suwita (2010) 

melakukan ekstraksi secara fermentatif menggunakan ragi tempe yaitu kapang 

Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae, dan jenis kapang lain adalah Rhizopus 

arrhizus dan Rhizopus stolonifer yang merupakan kumpulan spora kapang yang 

membantu dalam proses pembuatan tempe. Selama proses fermentasi 

R.oligosporus mensintesis enzim protease lebih banyak sedangkan R.oryzae lebih 

banyak mensintesis enzim �-amilase. Dalam penelitian ini peranan enzim yang ada 

pada ragi tempe untuk membantu meningkatkan kelarutan komponen. 

 

2.3 Ragi Tempe 

 Ragi tempe merupakan kumpulan mikroorganisme (Kapang sp. seperti 

Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus arrhizus dan Rhizopus stolonifer) 

yang dapat memfermentasi kedelai menjadi tempe. Semua kapang bersifat aerobik 

yaitu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Kapang tumbuh pada kisaran 

pH 2 – 8.5 tapi pertumbuhannya akan lebih baik pada asam atau pH rendah. 

Kapang memproduksi enzim hidrolitik misalnya amylase, pektinase, proteinase, 



dan lipase (Fardiaz,1992). Temperatur optimum adalah 32o-35oC, minimum 12oC, 

dan maksimum 42oC (Prawiroharsono, 1996). 

 Pencernaan enzimatik pada Kapang sp. ini terjadi pada protein, lemak, dan 

karbohidrat. Peristiwa ini terjadi karena pada pertumbuhan kapang memerlukan 

energi yang diperolehnya dengan memecah protein, lemak, dan karbohidrat dengan 

bantuan enzim yang diproduksinya. Pada pembuatan tempe, masa pemeraman 12 

jam pertama enzim yang aktifitasnya paling tinggi adalah amilase, memecahkan 

karbohidrat pada kedelai menjadi gula sederhana sehingga mudah diserap dan 

dimanfaatkan oleh tubuh manusia (Soetrisno, 1996)  

  

2.4 Mie Instan 

 Mie instan merupakan produk makanan yang sangat banyak diproduksi di 

Indonesia. Metode penyiapannya sederhana, pengemasannya yang menarik serta 

rasanya lezat sehingga mie instan merupakan makanan yang sangat sesuai sebagai 

makanan pengganti terutama di Asia (Schlucde, 1992). 

Dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor 3551-1994, mie instan 

didefinisikan sebagai produk makanan kering yang dibuat dari tepung terigu 

dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan makanan 

yang diizinkan, berbentuk khas mie dan siap dihidangkan setelah dimasak atau 

diseduh dengan air mendidih paling lama 4 menit. Mie instan umumnya dikenal 

sebagai ramen. Mie ini dibuat dengan beberapa tahapan proses setelah diperoleh 

mie segar. Tahap-tahap tersebut yaitu pengukusan, pembentukan, dan pengeringan. 

Kadar air mie instan umumnya mencapai 5-8 % sehingga memiliki daya simpan 

yang lama (Astawan, 2008). 



Tabel 3. Syarat – syarat Mutu Mie Instan Berdasarkan 
 SNI 01-3551-2000 

 
No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 
1 Keadaan   
 1.1 Tekstur 

1.2  Aroma 
1.3 Rasa 
1.4 Warna 

- 
- 
- 
- 

Normal/Dapat diterima 
Normal/Dapat diterima 
Normal/Dapat diterima 
Normal/Dapat diterima 

2 
3 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
7 
 
 
8 
9 

10 
11 

Benda Asing 2 

Keutuhan 1 
Kadar air 1 
4.1 Proses penggorengan 
4.2 Proses pengeringan 
Kadar protein2 
Mi dari terigu 
Mi dari bukan terigu 
Bilangan asam1 
 
Cemaran logam2 
7.1 Timbal (Pb) 
7.2 Raksa (Hg) 
Uji Kematangan 
Abu tanpa garam 
Bahan tambahan makanan 
Pencemaran mikroba 
11.1 Angka lempeng total 
11.2 E.coli 
11.3 Salmonella 
11.4 Kapang 

- 
%,b/b 
%,b/b 
%,b/b 
%,b/b 
%,b/b 
%,b/b 
%,b/b 

mg KOH/g 
minyak 

 
mg/kg 
mg/kg 
menit 
%,b/b 

 
 

Koloni/g 
APM/g 

 
Koloni/g 

Tidak boleh ada 
Minimal 90 
20-35 
Maksimum 10,0 
Maksimum 14,5 
Minimal 8 
Minimal 8,0 
Minimal 4,0 
Maksimal 2 
 
 
Maksimal 2,0 
Maksimal 0,05 
Maksimum 3 
Maksimum 2 
yang diizinkan 
 
Maksimal 1x106 

< 3 
Negatif per 25 g 
Maksimal 1,0 x 103  

 1) Berlaku untuk mie 
2) Berlaku untuk mie dan bumbu 

  

  

Berdasarkan pengolahannya mie dapat dikelompokkan menjadi empat 

macam yaitu mie mentah (raw Chinese noodle), mie basah (boiled noodle), mie 

kering (steam and fried noodle) dan mie instan (instan noodle). Mie instan adalah 

mie yang sudah tergelatinisasi, sehingga untuk menghidangkannya cukup 

ditambahi air panas saja (Kim, 1996). 

Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan mie instan menurut 

Purnawijayanti (2009) dikelompokkan menjadi bahan utama, bahan tambahan, 



bahan pengenyal, dan bahan pewarna. Bahan-bahan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

• Bahan utama 

a. Tepung Terigu 

Terigu atau tepung gandum merupakan bahan yang mutlak diperlukan dalam 

pembuatan mie. Kekhasan terigu adalah memiliki protein gliadin dan glutenin yang 

terkandung pada gluten. Gluten memiliki sifat elastis dan plastis, dua sifat yang 

penting untuk menghasilkan mie yang dapat dicetak, kenyal, dan tidak mudah 

putus. Dipasaran, pada umumnya dikenal tiga jenis terigu berdasarkan kadar 

proteinnya, yaitu soft flour atau terigu protein rendah dengan kadar protein kurang 

dari 10%, medium flour atau terigu protein sedang dengan kadar protein 10-12%, 

dan  hard flour atau terigu protein tinggi dengan kadar protein lebih dari 12%. 

Untuk pembuatan mie sebaiknya digunakan terigu protein tinggi atau campuran 

terigu protein sedang dan tinggi. 

b. Air 

Air berfungsi sebagai media reaksi antara gluten dengan karbohidrat (akan 

mengembang), melarutkan garam, dan membentuk sifat kenyal gluten. Air yang 

digunakan sebaiknya memiliki pH antara 6-9. makin tinggi pH air maka mie yang 

dihasilkan tidak mudah patah karena absorbsi air mengikat dengan meningkatnya 

pH. Selain pH, air yang digunakan harus air yang memenuhi persyaratan sebagai 

air minum, diantaranya tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasal (Astawan, 

2008).  

Adapun jumlah air yang ditambahkan ke dalam adonan berkisar 28-38 %. 

Jika air kurang dari 28 % adonan menjadi sulit dicetak. Sementara itu, penambahan 



air yang lebih dari 38 % akan menyebabkan adonan itu lengket (Purnawijayanti, 

2009). 

• Bahan tambahan 

a. Garam Dapur 

Dalam pembutan mie, penambahan garam dapur untuk memberi rasa, 

memperkuat tekstur mie, meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas mie, serta untuk 

mengikat air. Selain itu, garam dapur dapat menghambat aktivitas protease dan 

amilase sehingga pasta tidak bersifat lengket dan tidak mengembang secara 

berlebihan (Astawan, 2008). Penambahan garam dapur pada umumnya 1-2% dari 

berat tepung (Purnawijayanti, 2009). 

b. Soda abu (Kansui) atau Air Khi 

Soda abu merupakan campuran dari natrium karbonat dan kalium karbonat 

(perbandingan 1:1). Berfungsi untuk mempercepat pengikatan gluten, 

meningkatkan elastisitas dan fleksibilitas mie, meningkatkan kehalusan tekstur, 

serta meningkatkan sifat kenyal. Bahan ini dapat diperoleh di toko-toko penjual 

bahan kimia (Astawan,2008).  

Terdapat beberapa jenis garam alkali yang biasa digunakan dalam pada 

pembuatan mie antara lain sebagai berikut :  

1. Sodium karbonat (Na2CO3) atau dikenal dengan nama soda abu  

2. Potasium karbonat (K2CO3) atau kalium karbonat  

3. STPP (sodium tripolifosfat)  

4. Kansui (air abu)  

           (Astawan, 2008). 



 Garam alkali yang ditambahkan pada pembuatan mie cukup dipilih satu jenis saja 

atau campuran dari 2 jenis. Jumlah maksimum garam alkali yang ditambahkan 

pada pembuatan mie adalah 1 % dari total pemakaian tepung terigu yang digunakan 

(Astawan, 2008). 

• Bahan pengenyal 

Bahan pengenyal berfungsi membentuk mie yang liat dan kenyal sehingga 

tidak mudah putus. Bahan ini umumnya bersifat menyerap air membentuk 

hidrokoloid sehingga mie mengembang dan tidak mudah susut selama pemasakan. 

Bahan pengenyal yang aman digunakan dalam pembuatan mie misalnya Sodium 

tripolyphospat (STPP) dan Carboxy Methyl Cellulose (CMC). Penggunaan STPP 

umumnya sekitar 0,3% dari berat tepung, sedangkan CMC dapat digunakan 

sebanyak 0,5-1 %. 

• Bahan pewarna 

Mie pada umumnya berwarna  putih sampai kekuningan. Untuk mendapatkan 

warna kuning dapat digunakan pewarna makanan alami seperti kunyit atau pewarna 

makanan lain seperti tartrazine yellow. 

Tahapan  proses pembuatan mie instan adalah persiapan bahan baku, 

pembuatan adonan, pembentukan lembaran, pemotongan/pencetakan, 

pengukusan/steaming, pengeringan, penggorengan, dan pendinginan. 

a. Persiapan Bahan Baku 

Banyak jenis mie dapat diproduksi tetapi dalam bentuknya yang paling sederhana 

mie dibuat dari terigu. Mie dapat dibuat dari beberapa macam tepung termasuk 

beras, terigu, maizena, dan kentang (Purnawijayanti, 2009). 

b. Pembuatan adonan 



Pembuatan adonan dapat dilakukan dengan mesin pengaduk/mixer  atau 

secara manual menggunakan kom adonan. Pengadukan atau pencampuran 

dimaksudkan agar bahan terdistribusi secara homogen dan terjadi hidrasi air 

kedalam partikel tepung. Pembentukan adonan dibuat dengan cara mencampur 

bahan-bahan yang terdiri dari tepung dan garam alkali (Na2Co3 dan K2CO3) yang 

telah dilarutkan dalam air (Purnawijayanti, 2009). 

Campuran diaduk sampai menjadi adonan yang merata, lama proses ini 

kira-kira 15 menit. Adonan yang terbentuk diharapkan lunak, lembut, halus, dan 

kompak (Astawan, 2008). 

c. Pembentukan lembaran 

Setelah adonan menjadi homogen, campuran tersebut dimasukkan ke dalam 

mesin pelempeng. Dalam mesin pelempeng, adonan akan dibentuk menjadi 

lempengan-lempengan, dimana pada proses ini serat-serat gluten akan menjadi 

halus (Astawan, 2008). 

 

 

d. Pencetakan 

Pencetakan dilakukan dengan menggunakan silinder beralur. Lebar dan 

bentuk untaian-untaian mie ini ditentukan oleh dimensi rol-rol pemotong 

(Purnawijayanti, 2009) 

Mie dibuat dalam bentuk pilinan (bergelombang) karena memiliki 

keuntungan, diantaranya adalah mempercepat laju penguapan dan penggorengan 

karena adanya konduksi panas dan sirkulasi panas dari minyak di dalamnya 

(Astawan, 2008). 



e. Pengukusan 

Pada pengukusan akan terjadi gelatinisasi sebagian pati dan koagulasi 

gluten, sehingga dengan penyerapan air oleh gluten akan meningkatkan kekenyalan 

mie (Purnawijayanti, 2009) 

f. Pengeringan 

Mie yang telah dikukus, didinginkan  untuk memisahkan untaian-untaian mie 

kemudian dibentuk sesuai yang diinginkan, misalnya berbentuk bujur sangkar, 

bundar, dan sebagainya (Purnawijayanti, 2009) 

g. Penggorengan 

Proses penggorengan mengakibatkan terjadinya pengurangan air didalam mie, 

pemantapan gelatinisasi dan penyerapan minyak kedalam mie sehingga mie 

menjadi matang (Purnawijayanti, 2009) 

h. Pendinginan 

Proses pendinginan dimaksudkan untuk membantu penirisan minyak dari mie dan 

menurunkan suhu mie hingga suhu kamar. Kent (1993) menuliskan bahwa 

perbedaan suhu yang tinggi akan menyebabkan mie instan retak. 

 

2.4.1 Mie Instan Mengandung PLA gembili dan Alginat 

 Penelitian terhadap formulasi mie instan mengandung PLA gembili dan 

alginat telah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian yang dilakukan Maharani 

(2011) terhadap sifat fisik dan kimia mie instan mengandung PLA gembili dan 

alginat menunjukkan bahwa perlakuan terbaik mie instan parameter fisik dan kimia 

adalah pada rasio PLA gembili dan alginat (1 : 0) dengan konsentrasi penambahan 

PLA gembili dan alginat (15%).  



Tabel 4 . Hasil Perbandingan Mie Instan Perlakuan Terbaik Parameter 
Kimiawi dan Fisik Terhadap Mie Instan Kontrol  

(Tanpa PLA Gembili dan Alginat) 
Parameter Perlakuan Terbaik Kontrol (tanpa PLA gembili 

dan alginat) 
Kadar Air (%) 1.36      1.22 

Kadar Protein (%) 10.56      6.87 

Kadar Lemak (%) 9.58      8.63 

Kadar Serat Kasar (%) 3.04      1.37 

Daya Patah (N) 2.91      2.43 

Daya hidrasi (%) 96.30    86.23 

Cooking Time (menit) 2.13      2.35 

Cooking Loss (%) 4.31      5.8 

Daya Putus (N) 1.80      1.24 

Warna L* 63.87    65.82 

a* 14.54    15.45 

b* 24.13    17.81 

( Sumber : Maharani,2011) 

 

2.5 Diabetes Mellitus 

Menurut Ganong (1993) dalam Marsono 2003, diabetes mellitus (DM) 

merupakan penyakit gangguan metabolik karbohidrat akibat kekurangan insulin 

yang akan menimbulkan  hiperglikemia (kadar gula darah puasa > 140 mg/dL atau 

kadar glukosa sewaktu > 180 mg/dL), glikosuria dan kemudian diikuti dengan 

gangguan metabolisme lemak, protein, elektrolit, dan air. 

Penyakit diabetes mellitus berhubungan dengan suatu kekurangan insulin 

absolut atau relatif. Suatu kekurangan insulin absolut terjadi jika pankreas tidak 

berfungsi lagi untuk mensekresi insulin, sedangkan suatu kekurangan insulin relatif 

terjadi jika produksi insulin tidak sesuai dengan kebutuhannya, kerja insulin pada 

sel yang dituju diperlemah oleh antibodi insulin, jumlah reseptor insulin pada organ 

yang dituju berkurang atau cacat reseptor insulin (Leslie, 1989) 



Gejala pertama yang ditinjukkan oleh penyakit ini adalah hiperglikemia, 

seringkali diikuti dengan glukosuria, ekskresi air kemih, rasa lapar dan haus, 

turunnya berat badan, ketonemia, ketonuria, dan asidosis. Gejala kedua selanjutnya 

yang diakibatkan oleh penyakit ini dalam waktu yang lama adalah degenerasi 

dinding pembuluh darah dan pengaruhnya terhadap berbagai organ tubuh, terutama 

kemungkinan terjadinya kebutaan (Wirahadikusumah, 1985) 

Pengangkutan glukosa ke dalam sel bergantung pada adanya insulin, suatu 

hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Kurangnya insulin di dalam 

tubuh disebabkan oleh tiga faktor : (1) rendahnya laju biosintesis insulin oleh 

pankreas, termasuk kemungkinan adanya gangguan terhadap biosintesis proinsulin, 

perubahan proinsulin menjadi insulin, dan sekresi insulin dari pankreas ; (2) 

tingginya laju degradasi insulin ; dan (3) adanya zat penghambat terbentuknya 

insulin (Wirahadikusumah, 1985).  

Secara klinis DM dapat dikelompokkan menjadi 2 tipe yaitu Insulin 

Dependent Diabetes Mellitus (IDDM) atau tipe 1 dan Non Insulin Dependent 

Diabetes Mellitus (NIDDM) atau tipe 2. Penderita IDDM sangat tergantung pada 

keberadaan insulin eksogen yang biasanya diperoleh melalui injeksi insulin dan 

obat anti diabetes (OAD) karena produksi insulin endogen sangat kurang. Pada 

kelompok tersebut umumnya penderita berusia muda ( < 30 tahun bahkan terjadi 

pada anak-anak) sehingga disebut juvenile onset. Sebaliknya penderita NIDDM 

biasanya telah berusia dewasa ( > 40 tahun atau disebut adult onset) dan 

prevalensinya jauh lebih tinggi dibandingkan IDDM. Dalam kategori ini terdapat 

insulin tidak efektif atau tidak mencukupi dan biasanya dapat dikelola melalui 

terapi diet (Marsono, 2003). 



 Level gula yang disirkulasi selalu dimonitor oleh liver, dipertahankan pada 

kadar yang konstan antara 80-90 mg/dL. Setelah makan, konsentrasi gula darah 

akan naik mencapai 120-130 mg/dL karena hanya kira-kira 10% yang dapat 

diambil oleh liver pada saat awal. Tetapi kadar gula darah akan kembali normal 

setelah 2-3 jam. Level gula darah dibawah 60 mg/dL disebut hipoglikemia, 

sedangkan diatas 120 mg/dL disebut hiperglisemia. Level kadar gula normal antara 

70 – 110 mg/dL. Kedua keadaan ini sangat tidak diinginkan. Level gula darah 

puasa (Fasting blood glucose) merupakan indikator yang baik untuk mengetahui 

level gula darah puasa seseorang. Untuk itu diperlukan sedikitnya puasa selama 8 

jam sebelum tes gula darah Uji toleransi glukosa menyatakan respon metabolik 

pada suatu karbohidrat setelah 12 jam puasa (Marseno,1998). 

 

2.6 Aloksan 

 Aloksan (alloxan) adalah substansi kristal kemerahan, mesoheksanil urea, 

produk asam urat yang teroksidasi, cenderung merusak sel pulau dari pankreas, dan 

akan menimbulkan diabetes (Windholz, 1983). 

Menurut Kusumawati (2004) bahwa tikus diabetes ditandai dengan 

meningkatnya kadar glukosa darah yang melebihi normal (kadar glukosa normal < 

200 mg/dL). 

 Molekul aloksan adalah C4H2O6N2 dengan berat molekul sebesar 142,1. 

Aloksan ini terjadi dari 2 bentuk Kristal dengan 1 molekul H2O serta dapat larut 

dalam air maupun alkohol (Grant, 1944) 



 

Gambar 3. Struktur Molekul Aloksan (Ruch dan Keffer, 2007) 

 

 Pemberian alloxan menyebabkan terjadinya degenerasi dari sel � pulau 

Langerhans pankreas. Alloxan dan hasil dari reduksinya, asam dialurat, 

menghasilkan suatu siklus redoks dengan pembentukkan radikal superoksida. 

Radikal superoksida mengalami dismutase menjadi hidrogen peroksida (H2O2). 

Alloxan menghasilkan efek diabetogeniknya dengan produksi hidrogen peroksida. 

Dengan adanya Fe2+ dan hidrogen peroksida terbentuklah radikal hidroksil 

bereaktivitas tinggi oleh reaksi Fenton. Hal ini menimbulkan gangguan dalam 

sistem homeostasis kalsium intraseluler, yaitu terjadi peningkatan konsentrasi 

kalsium intraseluler yang menyebabkan kerusakan pada sel � pulau Langerhans 

(Szkudelski, 2001).  

  

2.7 Alginat 

 Alginat adalah sebuah poliglicuronan yang mengandung asam �-D-

manuronat dan asam L-guluronat dengan kedua asam uronatnya terdapat dalam 

satu rantai yang berikatan satu sama lain dengan ikatan glikosida melalui atom 

karbon C1 dan C4. Alginat atau algin merupakan nama umum untuk garam alginat 

ataupun derivatifnya. Alginat merupakan senyawa polisakarida bersifat asam yang 



terdapat dalam brown seaweed. Dalam bentuk tidak larut membentuk kompleks 

dengan garam Ca, Na, K, dan Mg. Polisakarida ini terdiri  atas unit monomer 

berupa D-mannuronic acid dan L-guluronic acid. Secara komersial senyawa ini 

tersedia dalam bentuk Na-alginat, K-alginat, Ammonium alginat, dan propylene 

glycol-alginate (Marseno, 1998). 

  

 

Gambar 4. Struktur Molekul Alginat (Sriamornsak, 2006) 

  

Alginat banyak digunakan dalam industri pangan karena sifatnya yang unik 

dalam membentuk sistem koloid. Penggunaannya sebagai pengental, stabilizer, 

pembentuk suspensi, pembentuk lapisan (film), pembentuk gel. Semua bentuk 

garam alginat (Na-alginat, Ca-alginat, Mg-alginat, dan Ammonium alginat) dikenal 

sebagai bahan yang aman menurut GRAS. FAO dan WHO menetapkan Acceptable 

Daily Intake (ADI) untuk garam asam alginat sebesar 50 mg/kg BB per hari, dan 

untuk propilen glikol alginat sebesar 25 mg/kg BB per hari (Marseno, 1998). 

Alginat ditambahkan dalam mie instan berfungsi sebagai bahan pengental 

dan pembentuk gel. Alginat sebagai bahan pengental, dikarenakan alginat 



merupakan molekul linier dengan bobot molekul tinggi sehingga mudah menyerap 

air (Astawan, 2003). Bahan pengenyal berfungsi membentuk mie yang liat dan 

kenyal sehingga tidak mudah putus. Bahan ini umumnya bersifat menyerap air 

membentuk hidrokoloid sehingga mie mengembang dan tidak mudah susut selama 

pemasakan (Purnawijayanti, 2010). 

Natrium alginat merupakan senyawa serat yang mudah larut dalam air, 

membentuk larutan kental .Senyawa ini tidak dapat dicerna oleh cairan lambung 

dalam saluran cerna. Saat larut dalam air serat natrium alginat membentuk kisi-kisi 

seperti jala yang mampu mengikat kuat banyak molekul air dan menahan zat 

terlarut air dengan baik. Sifatnya sebagai emulgator semakin mempertinggi 

kemampuan pengikatan tersebut (Wikanta, 2003). 

Alginat merupakan serat larut yang mampu memberikan efek terhadap 

respon kadar gula darah, insulin, dan level C-peptida.  Pemberian dosis 5 gram 

serat alginat dapat mempengaruhi post-prandial glikemia dan pengosongan 

lambung penderita diabetes. Kemampuan serat larut untuk meningkatakan 

viskositas makanan sehingga menghambat reaksi glisemik yaitu mempengaruhi 

respon terhadap glukosadengan cara memperlambat laju pengosongan lambung 

(Torsdottir et al., 1991). 

 

2.8 Meal Tolerance Test 

Respon tubuh terhadap influks glukosa diet dimonitor untuk menentukan 

toleransi glukosa. Toleran atau tidak, ditentukan oleh tingkat kesanggupan 

mekanisme untuk menghilangkan kelebihan glukosa dalam darah. Toleransi 



glukosa biasanya diukur dengan mengikuti konsentrasi glukosa darah dalam 15 

menit sampai 2 atau 3 jam setelah pemberian glukosa per oral sebanyak 50-100 g 

setelah dipuasakan semalam (Permatasari, 2008) 

 Penelitian yang dilakukan Madar et al.,1988 menggunakan metode Meal 

Tolerance Test (MTT) untuk mengetahui level gula darah pada penderita diabetes 

tipe 2 dengan mengukur plasma darah pada menit ke 30,60,120, dan 180 setelah 

makan. Penentuan kadar plasma darah menggunakan metode glukosa oksidasi. 

 

2.9 Uji Efek Hipoglikemik 

 Keadaan diabetes dapat diinduksi pada hewan uji dengan cara 

pankreatektomi dan juga secara kimia. Zat-zat kimia yang bekerja sebagai induktor 

(diabetogen) dapat digunakan zat-zat kimia antara lain aloksan, streptozosin, 

diaksosida, adrenalin, glukagon dan EDTA yang biasanya diberikan 

secara parenteral. Diabetogen yang banyak digunakan adalah aloksan karena obat 

ini cepat menimbulkan hiperglikemi yang permanen dalam waktu dua sampai tiga 

hari.  Pereaksi-pereaksi kimia untuk pembentukan warna yang lazim digunakan 

adalah orto-tuluidin dan glukose oksidase karena hasilnya dapat diandalkan 

(Permatasari, 2008). 

 Prinsip metode ini adalah induksi diabetes yang diberikan pada hewan uji 

dengan disuntikan streptozotocin (STZ) secara intravena dengan dosis 45 mg/kg 

berat badan yang dilarutkan dalam 0,05 M bufer sitrat. Setelah tiga hari injeksi STZ, 

dilakukan pengukuran kadar gula darah untuk memastikan tikus telah menderita 

diabetes. Penelitian dilakukan selama 4 minggu yang diawali dengan adapatasi 



lingkungan tikus selama 1 minggu. Pengukuran level gula darah dan berat badan 

dilakukan setiap minggu sekali (Ruzaidi et al.,2008). 

 

2.10 Mekanisme Penurunan Glukosa Darah oleh PLA Gembili dan Alginat 

 Efek hipoglikemik polisakarida larut air (PLA) gembili  telah diteliti oleh 

Suwita  (2010) yang hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pemberian PLA umbi 

gembili secara  force feeding dengan dosis 400 mg/kg berat badan tikus  dapat 

menurunkan kadar glukosa darah pada tikus yang diinduksi aloksan setelah 28 

minggu. Penurunan kadar glukosa darah ini diduga karena adanya serat larut air 

yang mampu mengendalikan serapan glukosa dalam darah. 

Serat larut air (soluble fibre)  misal pektin, �-glukan, dan gum serta 

beberapa hemiselulosa mempunyai kemampuan menahan air dan  dapat 

membentuk cairan kental dalam saluran pencernaan. Dengan kemampuan ini serat 

larut dapat menunda pengosongan makanan dari lambung, menghambat 

pencampuran isi saluran cerna dengan enzim-enzim pencernaan, sehingga terjadi 

pengurangan penyerapan zat-zat makanan di bagian proksimal. Mekanisme inilah 

yang menyebabkan terjadinya penurunan penyerapan (absorbsi) asam amino dan 

asam lemak oleh serat larut air. Cairan kental ini mengurangi keberadaan asam 

amino dalam tubuh melalui penghambatan peptida usus (Nainggolan dan 

Adimunca, 2005). 

Efek serat larut dalam merespon glukosa darah berhubungan dengan 

kemampuannya untuk meningkatkan viskositas makanan. Serat kental 

memperlambat pengosongan lambung. Serat alginat merupakan sumber dari serat 



pangan kental sebagai isolat serat atau pada pangan yang mengandung alga 

(Torsdottir dkk, 1991).  

 Serat larut  akan memperlambat waktu transit dari mulut ke usus dengan 

mengurangi kecepatan pengosongan lambung, tetapi meningkatkan waktu transit 

usus. Peningkatan viskositas isi usus dapat mengurangi kecepatan transportasi zat 

gizi dengan permukaan mukosa. Dengan demikian, pristaltik pengadukan menurun, 

kontak antara substrat dengan enzim dan pembentukan misel berkurang, sehingga 

penyerapan diperlambat. Serat larut mengurangi kadar gula sesudah makan dan 

memperbaiki profil insulin. Serat larut bersifat hipoglikemi melalui beberapa 

mekanisme. Peningkatan viskositas dalam saluran pencernaan dianggap sebagai 

faktor utama yang mempengaruhi kecepatan penyerapan glukosa (Silalahi dan 

Hutagalung, 2002) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III   METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu  

 Penelitian dilakukan di Laboratorium Gizi dan Nutrisi, Laboratorium 

Mikrobiologi, Laboratorium Pengolahan Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya dan Laboratorium Gizi Pusat 

Antar Universitas (PAU)  Pangan dan Gizi Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 

Penelitian ini dimulai pada bulan Agustus 2010 – Februari 2011. 

 

3.2 Bahan dan Alat  

3.2.1 Bahan  

 Bahan utama yang diperlukan pada penelitian ini adalah umbi gembili 

(berasal dari daerah Buring Malang), sedangkan bahan yang digunakan untuk 

ekstraksi fermentatif adalah ragi tempe (dari Koperasi Kripik Tempe Sanan), 

aquadest (diperoleh dari Laboratorium Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas 

Brawijaya), dan etanol 96% (dari toko Brataco). 

 Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan mie instan adalah tepung 

terigu (dari toko Pojok Sukun) ; minyak goreng, air khy diperoleh dari toko Avia 

Malang ;  STPP, alginat, dan NaCl diperoleh dari toko Panadia. Bahan lain untuk 

pakan tikus adalah  AIN (America Institute of Nutrition) - 93M yang diperoleh dari 

Laboratorium Gizi PAU Pangan dan Gizi Universitas Gajah Mada. Sedangkan 

bahan kimia untuk analisa kadar glukosa serum digunakan  glukosa kit (Glucose 

GOD FS) dan untuk induksi diabetes digunakan alloksan, kedua bahan tersebut 



diperoleh dari Laboratorium Gizi PAU Pangan dan Gizi Universitas Gajah Mada 

Yogyakarta. 

 Hewan percobaan yang digunakan adalah tikus putih (Rattus norvegicus) 

galur Wistar, jenis kelamin jantan, umur 2- 3 bulan dengan berat badan 180-220 g. 

Hewan coba tikus putih jantan untuk uji Meal Tolerance Test diperoleh dari 

peternakan hewan di Malang sedangkan untuk uji efek hipoglikemik diperoleh dari 

peternakan hewan di Yogyakarta. 

 

3.2.2 Alat  

 Alat yang digunakan selama pelaksanaan penelitian ini adalah blender merk 

Philips, toples plastik, pisau, baskom, talenan, panci, kain saring, ayakan 100 mesh, 

timbangan hewan uji, neraca analitik (merk Mettler Toledo), vortex, sentrifuse 

(Wina Instrument), sentrifuse dingin ( merk Hettich Zentrifugen), tabung sentrifuse, 

oven, mixer (merk Philips), noodle maker (merk AMPIA), spektrofotometer, 

dispossable tube, micro hematokrit tube, mikro pipet 10 �ml dan 1000 �ml (merk 

Socorex), Syringe,  glass ware merk Pyrex seperti tabung reaksi, gelas ukur, gelas 

beaker, spatula, dan pipet volume (merk Dim). Kandang tikus beserta 

perlengkapannya.     

 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Metode Penelitian Tahap I  

 Penelitian Tahap I adalah pengujian Meal Tolerance Test yang dilakukan 

menggunakan rancangan penelitian deskriptif. Setiap perlakuan dilakukan 

pengulangan sebanyak tiga kali. Penelitian Tahap I ini bertujuan untuk 



menunjukkan kombinasi rasio PLA gembili dan alginat yang tepat pada produk mie 

instan terhadap  kadar glukosa darah mulai dari menit ke 0, 30, 60, 90, dan 120 

setelah pemberian pakan.  

Faktor I adalah Rasio PLA gembili dan alginat, terdiri dari lima level yaitu :  

R1 = Rasio PLA gembili : alginat  (1:0) 

R2 = Rasio PLA gembili : alginat  (0:1) 

R3 = Rasio PLA gembili : alginat  (1:1) 

R4 = Rasio PLA gembili : alginat  (2:1) 

R5 = Rasio PLA gembili : alginat  (3:1) 

Faktor II adalah  Konsentrasi penambahan alginat, terdiri dari dua level yaitu : 

K1 = 10% (b/b) 

K2 = 15% (b/b) 

Sehingga kombinasi yang diperoleh dari kedua faktor tersebut adalah : 

R1K1= Rasio PLA gembili dan alginat (1:0) dengan konsentrasi PLA 10% (b/b) 

R1K2= Rasio PLA gembili dan alginat (1:0) dengan konsentrasi PLA 15% (b/b) 

R2K1= Rasio PLA gembili dan alginat (0:1) dengan konsentrasi alginat 10% (b/b) 

R2K2= Rasio PLA gembili dan alginat (0:1) dengan konsentrasi alginat 15% (b/b) 

R3K1= Rasio PLA gembili dan alginat (1:1) dengan konsentrasi alginat 10% (b/b) 

R3K2= Rasio PLA gembili dan alginat (1:1) dengan konsentrasi alginat 15% (b/b) 

R4K1= Rasio PLA gembili dan alginat (2:1) dengan konsentrasi alginat 10% (b/b) 

R4K2= Rasio PLA gembili dan alginat (2:1) dengan konsentrasi alginat 15% (b/b) 

R5K1= Rasio PLA gembili dan alginat (3:1) dengan konsentrasi alginat 10% (b/b) 

R5K2= Rasio PLA gembili dan alginat (3:1) dengan konsentrasi alginat 15% (b/b) 

 



Berdasarkan kombinasi tersebut tingkat penambahan PLA campuran (PLA gembili 

dan alginat) yang digunakan adalah : 

R1K1= Rasio PLA gembili : alginat (1:0) dengan total PLA campuran 10% (b/b) 

R1K2= Rasio PLA gembili : alginat (1:0) dengan total PLA campuran 15% (b/b) 

R2K1= Rasio PLA gembili : alginat (0:1) dengan total PLA campuran 10% (b/b) 

R2K2= Rasio PLA gembili : alginat (0:1) dengan  total PLA campuran 15% (b/b) 

R3K1= Rasio PLA gembili : alginat (1:1) dengan total PLA campuran 20% (b/b) 

R3K2= Rasio PLA gembili : alginat (1:1) dengan total PLA campuran 30% (b/b) 

R4K1= Rasio PLA gembili : alginat (2:1) dengan total PLA campuran 30% (b/b) 

R4K2= Rasio PLA gembili : alginat (2:1) dengan total PLA campuran 45% (b/b) 

R5K1= Rasio PLA gembili : alginat (3:1) dengan total PLA campuran 40% (b/b) 

R5K2= Rasio PLA gembili : alginat (3:1) dengan total PLA campuran 60% (b/b) 

 

3.3.2 Metode Penelitian Tahap II  

 Penelitian Tahap II adalah pengujian efek hipoglikemik yang menggunakan  

hasil terbaik Tahap I. Metode  penelitian pada tahap II adalah Rancangan Tersarang 

(Nested Design) yang terdiri dari 2 faktor dengan pengulangan sebanyak tiga kali.  

Faktor I adalah  kelompok tikus, terdiri dari 3 level yaitu : 

P1 = tikus diabetes diberi pakan standar AIN-93M (kontrol +) 

P2 = tikus normal diberi pakan standar AIN-93M (kontrol -) 

P3 = tikus diabetes diberi pakan mie instan mengandung PLA gembili dan 

alginat 

Faktor II adalah  waktu evaluasi penurunan kadar glukosa darah, terdiri dari 5 level 

yaitu : 



             W0 = minggu ke – 0 pengambilan darah dan analisa kadar glukosa darah 

             W1 = minggu ke – 1 pengambilan darah dan analisa kadar glukosa darah 

             W2 = minggu ke – 2 pengambilan darah dan analisa kadar glukosa darah 

             W3 = minggu ke – 3 pengambilan darah dan analisa kadar glukosa darah 

             W4 = minggu ke – 4 pengambilan darah dan analisa kadar glukosa darah 

 

Tabulasi data rancangan tersarang : 

Faktor I P1 P2 P3 
Faktor II W0 W1 W2 W3 W4 W0 W1 W2 W3 W4 W0 W1 W2 W3 W4 

Hasil 
pengamatan 

               

Jumlah II                
Jumlah I    
 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Ekstraksi Polisakarida dari Gembili  

 Untuk mendapatkan ekstrak polisakarida dari gembili dilakukan ekstraksi 

fermentatif yaitu menggunakan ragi tempe (Suwita, 2010). Tahapan ekstraksi 

fermentatif ini adalah sebagai berikut :  

• Umbi gembili dicuci dengan air bersih 

• Umbi gembili dikupas kulitnya lalu diiris tipis (3-4mm) dan ditimbang beratnya 

• Umbi yang telah diiris lalu di blansing hingga berubah warna kekuningan 

selama 5-7 menit 

• Di blender, dengan perbandingan umbi gembili : aquadest (3:1) (b/v). Kemudian 

hasil pemblenderan berupa bubur gembili. Volume bubur gembili di ukur. 



• Bubur gembili  di inokulasi ragi tempe (0,2% (b/v)) selama 12 jam pada suhu 

ruang (25oC) 

• Dilakukan penyaringan menggunakan kain saring, residu dibuang sedangkan 

filtratnya di ambil dan di sentrifugasi dengan kecepatan 1800 rpm selama 30 

menit. Hasil sentrifugasi yang digunakan adalah supernatan. Kemudian diukur 

volume akhir nya. 

• Supernatan tersebut dipresipitasi menggunakan etanol 96% dengan 

perbandingan supernatan : etanol 96% (1:3) di dalam wadah plastik. 

• Hasil ekstraksi berupa gumpalan putih yang mengapung pada permukaan etanol, 

lalu di keringkan menggunakan oven 50oC selama 18 jam 

• Ekstrak PLA  yang telah kering lalu di haluskan kemudian diayak menggunakan 

ayakan 100 mesh untuk mendapatkan serbuk PLA gembili. 

 

3.4.2 Pembuatan Mie Instan Mengandung Polisakarida dari Gembili  

 Pada tahap ini dilakukan pembuatan mie instan yang mengandung 

campuran polisakarida (PLA) gembili dan alginat. Kombinasi polisakarida dan 

alginat ditentukan dengan rasio tertentu (sesuai kajian pada penelitian ini).  

Kemudian campuran polisakarida gembili dan alginat tersebut di mixing dengan 

bahan-bahan pembuat mie. Berikut ini adalah tahapan dalam pembuatan mie instan 

(modifikasi Astawan, 2003) : 

1. Tepung terigu ditimbang sebanyak 60 g. 

2. PLA gembili dan alginat ditambahkan masing-masing sebanyak 10% dan 15% 

dari berat tepung terigu. Penambahan disesuaikan dengan perbandingan PLA 

gembili : alginat yaitu  1:0,0:1,1:1,2:1 dan 3:1. 



3. Setelah dicampur secara merata, campuran ditambah dengan NaCl sebanyak 

1,5% (b/b), STPP 0,25% (b/b), air khi 0,8% (b/v), dan air hangat 30% (b/v). 

Adonan diaduk dengan mixer selama + 15 menit 

4. Kemudian adonan di pipihkan/dilempengkan selanjutnya dilakukan pencetakan 

menjadi mie. 

5. Mie dikukus selama 5-7 menit. Lalu didinginkan 

6. Mie digoreng pada suhu ± 160o C selama 3 menit 

7. Mie didinginkan dan ditiriskan 

 

3.4.3 Meal Tolerance Test (MTT) 

 Pengujian ini menggunakan prosedur MTT modifikasi Madar et al.,1988. 

Tujuan pengujian ini untuk mengetahui ketahanan terhadap kadar gula darah 

setelah mengkonsumsi mie instan mengandung campuran PLA gembili dan alginat. 

Rasio campuran PLA gembili dan alginat yang mampu mencegah peningkatan  

kadar gula darah merupakan hasil terbaik. Berikut ini adalah langkah-langkah yang 

dilakukan dalam pengujian MTT : 

• Sebanyak 15 ekor tikus putih (Rattus norvegicus) jenis Wistar jantan dengan 

berat badan ± 200 g dimasukkan kedalam kandang dan diberi minum secara ad 

libitum (makanan dan minuman yang diletakkan secara bebas sehingga hewan 

coba dapat makan dan minum sesuai kebutuhannya) dilakukan adaptasi  selama 

1 minggu 

•  Kemudian dikelompokkan berdasarkan pakan, pakan perlakuan mie instan 

dengan rasio kombinasi PLA gembili dan alginat  0:1, 1:0, 1:1, 2:1, dan 3:1. 

Sebagai kontrol digunakan 3 ekor tikus putih (Rattus norvegicus) yang diberi 



pakan standar AIN-93M dan 3 ekor mendapat  pakan mie instan tanpa 

pencampuran PLA Gembili dan Alginat. Pakan yang diberikan sebanyak 20 

g/kg berat badan. Kelompok tikus yang diberi pakan standar AIN-93M  

komposit diit terdiri dari 62,0692% maizena, 14% kasein, 10% sukrosa, 4% 

minyak kedelai, 5% carboxy methyl cellulose (CMC), 3,5% AIN mineral mix, 

0,18% L-sistin, 1,0% AIN vitamin mix, 0,25% kolin bitartarat, dan 0,0008% 

TBHQ.  

• Sebelum diberi pakan sesuai perlakuan, tikus dipuasakan selama 16 jam. Kadar 

glukosa serum ditentukan dengan pengambilan darah secara  retro orbital plexus 

(pembuluh darah disekitar mata) pada menit ke 0, 30, 60, 90,dan 120  setelah 1 

jam pemberian pakan.  

• Sampel darah yang diperoleh lalu disentrifugasi dengan kecepatan 4000 rpm 

pada suhu ruang selama 15 menit. Supernatan (serum darah) diambil 10 µL lalu 

ditambahkan glukosa kit sebanyak 1 ml, kemudian diukur nilai absorbansi nya 

pada 500 nm sehingga kadar glukosa darah dapat diukur.  

• Penentuan perlakuan terbaik dilakukan dengan melihat  total perubahan  kadar 

glukosa serum darah dari menit ke 0 – 120 , berdasarkan grafik dilihat nilai total 

perubahan yang mampu menurunkan level gula darah paling banyak dari semua 

perlakuan (rasio PLA dan tingkat penambahan).  

 

3.4.4  Pengujian Efek Hipoglikemik 

 Pengujian ini dilakukan secara in vivo untuk mengetahui potensi penurunan 

gula darah pada tikus diabetes yang mengkonsumsi mie instan mengandung PLA 



gembili dan alginat dari hasil perlakuan terbaik pengujian MTT. Langkah-langkah 

yang dilakukan pada pengujian ini adalah sebagai berikut:  

• Sebanyak 9 ekor tikus jantan dimasukkan kedalam kandang, lalu diberi pakan 

dan minum secara ad libitum. Semua tikus telah diadaptasikan selama satu 

minggu sebelum diberi perlakuan. Tikus dibagi menjadi 3 kelompok yaitu : 

Kelompok 1: tikus diabetes diberi pakan standar AIN-93M (sebagai kontrol +) 

Kelompok 2: tikus normal diberi pakan standar AIN-93M (sebagai kontrol -). 

Kelompok 3:tikus diabetes diberi pakan mie instan PLA gembili dan alginat  

Setiap kelompok terdiri dari 3 ekor tikus. Pakan yang diberikan ± 20 g/kg BB. 

• Kelompok 1 dan 2, tikus diinduksi aloksan  agar mengalami hiperglikemia. 

Pemberian aloksan secara intraperitonial dengan konsentrasi 80 mg/kg berat 

badan. Aloksan yang diinjeksikan telah dilarutkan dalam aquadest sehingga 

masing-masing tikus diinjeksi sebanyak ± 2ml/200 g berat badan.  

• Tiga hari setelah injeksi aloksan merupakan minggu ke 0 dan semua tikus diberi 

pakan sesuai perlakuan. Kemudian di lakukan  pengambilan darah secara retro 

orbital plexus dengan menggunakan hematokrit untuk menjamin bahwa tikus 

telah menderita hiperglikemia.  

• Penentuan kadar glukosa serum dilakukan pada minggu ke 0, 1, 2, 3, dan 4. 

Sampel darah yang diambil dari retro orbital plexus dimasukkan kedalam 

microtube, lalu disentrifugasi pada 4000 rpm pada suhu ruang selama 15 menit. 

Supernatan diambil 10 µL lalu ditambahkan glukosa kit sebanyak 1 ml, 

kemudian diukur nilai absorbansi nya. Pengukuran kadar glukosa serum 

menggunakan metode glukosa oksidase.  

  



3.5 Pengamatan dan Analisa Data 

 Kadar glukosa serum darah ditentukan dengan mengambil darah dari retro 

orbital plexus pada waktu tertentu setelah pemberian pakan. Kemudian dilakukan 

pengujian kadar glukosa serum darah dengan metode Enzymatic photometric Test 

“GOD-PAP”. Menurut Diagnostic System International, pengukuran konsentrasi 

kadar glukosa serum atau plasma untuk mendiagnosis diabetes mellitus pada 

umumnya menggunakan metode ini. Prinsip dari metode ini adalah menentukan 

glukosa setelah mengalami oksidasi secara enzimatis oleh glukosa peroxidase. 

Dengan indikator kolorimetri yaitu quinoneimine yang terbentuk dari 4-

aminoantipyrine dan fenol oleh hydrogen peroxidase. Berikut ini adalah 

mekanisme reaksi yang terjadi berdasarkan reaksi Trinder’s : 

 Glukose + O2       GOD          Gluconic acid + H2O2 

 H2O2 + 4-Aminoantipyrine + phenol        POD      Quinoneimine + 4 H2O 

Prosedur pengukuran dilakukan setelah reagen dihomogenisasi kedalam sampel 

serum darah, diinkubasi selama 20 menit, pada suhu 20- 25oC, dilakukan 

pembacaan nilai absorbansi pada panjang gelombang 500 nm, Reagen (kit) yang 

digunakan dalam pengukuran ini adalah: 

 Blanko Standar 
Sampel atau standar - 10µL 

Aquadest 10µL - 
Reagen 1000µL 1000µL 

        Sumber : Diagnostic System International (2009) 

Perhitungan kadar glukosa darah adalah : 

Kadar glukosa (mg/dL) = Absorbansi sampel        x Konsentrasi standar  
                                                  Absorbansi  standar 
Faktor Konversi : 

Kadar glukosa (mg/dL) x 0,05551 = Kadar glukosa (mmol/L) 



Analisa data penelitian Tahap II,  parameter yang digunakan adalah  kadar 

glukosa darah  minggu - 0 sampai minggu – 4. Dianalisis menggunakan metode 

Rancangan Tersarang  (Nested Design) dengan  analisa varian ANOVA taraf uji 

�=5%. Apabila hasil analisa ANOVA menunjukkan adanya perbedaan nyata, maka 

dilanjutkan dengan uji BNJ 5% (Beda Nyata Jujur) untuk mengetahui  kelompok 

mana saja yang mempunyai perbedaan nyata tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6 Diagram Alir Penelitian 

3.6.1 Diagram Alir Ekstraksi PLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagaram Alir Ekstraksi Polisakarida secara Fermentatif (Suwita, 

2010) 

Umbi gembili 60 

Pemblenderan  
Umbi : aquadest ( 3 : 1 ) 

diinkubasi 25o C, 12  
jam 

Filtrat 

dikupas kulitnya, diiris 3-4 mm   

Residu 

Inokulasi ragi 
tempe 0,2 % (b/v) 

disentrifugasi 
 kecepatan 1800 rpm, 30 

supernatan Residu  

Presipitasi etanol 
(filtrat : alkohol 96% (1:3)), 

± 6 jam 

di keringkan dengan oven 50oC,  
                     18 jam 

Ekstrak PLA 
Kasar 

di blansing 5-7 menit 

disaring 

dihaluskan, di ayak (100 mesh) 

Serbuk PLA ± 30 
g 



3.6.2 Diagram Alir Pembuatan Mie Instan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagaram Alir Pembuatan Mie Instan (modifikasi Astawan, 2003) 

 

 

 

- Ekstrak PLA gembili 
- Alginat 

(rasio pencampuran 0:1, 1:0, 
1:1, 2:1, 3:1 dengan tingkat 
penambahan 10% (b/b) dan 
15% (b/b) dari basis terigu) 
 

pencampuran  

Terigu 

- NaCl 1,5% (b/b) 
- STPP 0,25% (b/b) 
- Air Khi 0,8% (b/v) 
- Air hangat 30% (b/v) 

 

Pengadukan ( selama ± 
15 menit ) 

Pemipihan dan pencetakan 
(noodle maker) 

Pengukusan  
(100 oC , 5-7 menit) 

 

Pendinginan (suhu 
kamar, 10 menit) 

Penggorengan 
(160o C, 3 menit) 

Mie instan  



3.6.3 Diagram Alir Bioassay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  Diagram Alir Pengujian Meal Tolerance Test 

(modifikasi Madar et al, 1988) 

 

 

 

 

 

Dipuasakan selama 16 jam 

Diberi pakan dan minum 
secara ad libitum 

*) kelompok perlakuan 
• 3 ekor tikus normal, pakan 

standar AIN 93M 
 

• 15 ekor tikus normal  
pakan mie instan PLA 
gembili : alginat 
(0:1,1:0,1:1, 2:1, 3:1) 

 
• 3 ekor tikus normal pakan  

Diambil darah setelah menit ke 0, 30, 
60,90,120 .Secara retro orbital plexus, 
sebanyak  ± 1 ml  

Disentrifugasi 4000 rpm, 15 
menit, suhu 25oC 

Supernatan (diambil 10 µL) 

di inkubasi selama 20 menit, 
suhu 20-25oC 

Di absorbansi ( �=500 nm) 

Glukosa Kit ( 1 ml ) 

Kadar glukosa darah tikus 

 tikus normal dibagi dalam 
3 kelompok perlakuan* 

Sisa pakan 
ditimbang 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Diagram Alir Pengujian Efek Hipoglikemik (Ruzaidi et al, 2008) 

 

 
 

 

 

9 ekor tikus normal 

Diberi pakan dan minum secara 
ad libitum setiap hari 

 

Pengukuran kadar glukosa 
darah 

 

Kadar glukosa darah tikus 

Pengambilan darah untuk cek 
diabetes 

Aloksan (2 ml) 

di adaptasi lingkungan  
selama 1 minggu 

Pengambilan 
darah awal 

 

Adaptasi kondisi selama 3 hari 

Pengkondisian hiperglikemik 
(kecuali 3 ekor sebagai 

kontrol (-)) 

Analisa in vivo: 
- Pengambilan 

darah minggu ke 1 
- Pengambilan 

darah minggu ke 2 
- Pengambilan 

darah minggu ke 3 
- Pengambilan 

darah minggu ke 4 
-  

• Pakan Mie PLA 
gembili : alginat 

• Pakan AIN 93 M 

Analisa in vivo: 
Minggu ke 0 

 

Pemeliharaan dan perlakuan 
selama 28 hari 



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengujian Meal Tolerance Test (MTT) 

 Pengukuran kadar glukosa darah dengan pengujian Meal Tolerance Test 

(MTT) ini dilakukan dengan mengambil darah tikus normal pada menit ke 0, 30, 60, 

90, 120 setelah pemberian pakan mie instan mengandung PLA gembili dan alginat. 

Sebelumnya tikus telah dipuasakan selama 16 jam. Perubahan kadar glukosa darah 

tikus dapat ditunjukkan pada grafik dibawah ini : 

 

Gambar 6. Grafik Uji MTT pada pemberian pakan mie instan tanpa 
pencampuran PLA gembili : alginat dan pemberian pakan 
standar AIN-93M 

 
 Kadar glukosa darah kelompok kontrol (-) yaitu pakan AIN 93M  

mengalami peningkatan mulai dari menit ke 0 hingga menit ke 90, kemudian 

menurun pada menit ke 120. Secara umum kelompok perlakuan ini masih berada 

pada rentang kadar glukosa darah normal adalah 70-110 mg/dL. Peningkatan ini 

dapat disebabkan karena setelah berpuasa selama 16 jam tikus mendapat pakan 

AIN 93M yang mengandung 73% karbohidrat sehingga kadar glukosa yang semula 

rendah menjadi meningkat hingga mencapai level normal.   



Sedangkan pada kontrol (+) yaitu kelompok tikus yang mendapat pakan 

mie instan tanpa PLA gembili dan alginat, kadar glukosa darah mengalami 

peningkatan mulai dari menit ke 0 hingga menit ke 120. Hal ini dapat dipengaruhi 

oleh pakan yang dikonsumsi tikus yaitu mie instan tanpa penambahan PLA gembili 

dan alginat. Komposisi terbesar pada mie instan ini adalah karbohidrat sebesar 67% 

sehingga dalam metabolisme tubuh tikus, karbohidrat dapat memberikan  proporsi 

yang banyak ketika dipecah menjadi glukosa sehingga dapat mempengaruhi jumlah 

penyerapan glukosa dalam tubuh tikus. Oleh sebab itu, kadar glukosa darah tikus 

semakin meningkat hingga menit ke 120.  

Hasil rerata total perubahan kadar glukosa darah tikus dari menit ke 0 

hingga 120 yang mendapat perlakuan pakan AIN 93M dan Mie instan tanpa 

penambahan PLA gembili dan alginat dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 5. Rerata Perubahan Kadar Glukosa Darah Tikus Pada Uji 
MTT Kelompok perlakuan Kontrol 

Perlakuan Total Perubahan  Total Perubahan KGD   

  
Kadar Glukosa Darah 

(mg/dL) 
 dibandingkan menit ke 0 (%) 

Kontrol (+) 48,99 66,66 
  Kontrol (-) 34,23 56,35 

 

Pada perlakuan kontrol ini total kadar glukosa darah digunakan sebagai 

indikator ada tidak nya pengaruh pemberian pakan perlakuan mie instan PLA 

gembili dan alginat. 

Total perubahan kadar glukosa darah pada kontrol (+)  menunjukkan bahwa 

perubahan kadar glukosa darah dari waktu ke waktu sangat besar. Hasil total 

perubahan kadar glukosa darah  menit ke 0 hingga 120 yang dibandingkan dengan  

kadar glukosa awal (menit ke 0) dalam persen menunjukkan terjadi perubahan yang 

besar yaitu lebih dari 50%. Perubahan yang cukup signifikan dapat dipengaruhi 



oleh konsumsi pakan mie instan tanpa perlakuan yang tinggi karbohidrat sehingga 

mempengaruhi serapan glukosa dalam darah. 

 Sedangkan pada kontrol (-) total perubahan kadar glukosa yang 

dibandingkan dengan menit ke 0 dihitung dalam persen menunjukkan angka 

56,35%, berarti terjadi perubahan yang besar pada kadar glukosa darah yang dapat 

disebabkan oleh pemberian pakan AIN 93M. Berdasarkan www.testdiet.com 

bahwa komposisi kimia AIN 93 M terdiri dari protein 13,06%, lemak 4%,  serat 

5%, karbohidrat 73,8%, energi 3,83%, vitamin dan mineral 0,31%.  Dari informasi 

tersebut dapat diketahui bahwa perubahan kadar glukosa darah yang besar pada 

kelompok perlakuan ini disebabkan karena tingginya karbohidrat pada pakan 

sehingga mempengaruhi serapan glukosa dalam darah. 

 Sedangkan pada kelompok perlakuan tikus yang diberi pakan mie instan 

mengandung PLA gembili dan alginat merupakan kajian pada penelitian ini. Kadar 

glukosa darah yang diperoleh dari masing-masing kelompok mulai dari pengukuran 

menit  ke-0 hingga 120 dapat dilihat pada Tabel  6 dan Tabel  8. Hal ini akan 

memperjelas pengaruh pemberian pakan mengandung PLA gembili dan alginat 

terhadap kadar glukosa darah tikus normal pada waktu tertentu. 

Pada kelompok perlakuan penambahan PLA gembili 10% dan alginat 10% 

ini pemberian PLA dan alginat pada tiap rasio berbeda-beda. Perhitungan ini 

berdasarkan penambahan tepung terigu pada pembuatan mie. Pada penelitian ini 

penggunaan  tepung terigu sebanyak 60 gram sehingga penambahan PLA gembili 

sebanyak 6 gram dan penambahan alginat sebanyak 6 gram pada formula mix mie 

instan, penambahan ini akan disesuaikan pada tiap rasio perlakuan. 



 Berikut ini adalah  pola perubahan  kadar glukosa  darah  tikus kelompok 

pakan mie instan penambahan PLA gembili 10% dan alginat 10% pada berbagai 

rasio yang diukur mulai dari menit ke 0 hingga menit ke 120 yang disajikan dalam 

grafik. 

 

Gambar 7. Hasil Uji MTT pada pemberian pakan Mie instan dengan 
penambahan PLA campuran (PLA gembili : alginat) 10%, 10%, 
20%, 30%, dan 40% 

 

Untuk memperjelas grafik diatas, berikut ini adalah rerata kadar glukosa 

darah yang diukur mulai menit  0 hingga menit 120 adalah sebagai berikut : 

Tabel 6. Rerata Kadar Glukosa Darah (mg/dL) Pada Uji MTT  perlakuan Mie 
instan dengan Tingkat  Penambahan PLA campuran (PLA gembili : alginat)  

10%, 20%, 30%, dan 40% 
 

PLA campuran 
(PLA gembili : 

alginat) 

 
Menit 0 

 
Menit 30 

 
Menit 60 

 
Menit 90 

 
Menit 120 

10%   (0 : 1) 57.82 66.67 57.69 50.20 98.64 
10%   (1 : 0) 89.80 55.51 49.66 106.39 100.00 
20%   (1 : 1) 68.16 78.37 104.90 42.04 100.68 
30%   (2 : 1) 46.12 49.12 71.43 71.02 100.82 
40%   (3 : 1) 71.16 56.19 73.33 78.16 116.64 

 

(10%) 

(10%) 

(30%) 

(20%) 

(40%) 



 Tabel  6  menunjukkan bahwa pada  kadar glukosa darah tikus rasio PLA 

gembili : alginat (0:1)  pada menit ke 0 hingga menit ke 90 berada pada level 

dibawah normal namun pada level ke 120 meningkat hingga mencapai level normal. 

Rendahnya level kadar glukosa darah pada saat awal dapat disebabkan karena tikus 

mengalami stress akibat pengambilan darah  sehingga tikus sedikit mengonsumsi 

pakan namun pada menit berikutnya kadar glukosa darah berangsur naik hingga  

pada menit ke 120 darah telah kembali normal.  

 Pada perlakuan rasio (0:1), pakan tidak mendapat penambahan PLA namun  

hanya mendapat penambahan alginat 10%. Jika menggunakan tepung terigu 

sebanyak 60 gram maka alginat yang ditambahkan pada pembuatan mie instan 

sebanyak 6 gram, dengan berat pakan yang diberikan sebanyak 20 gram. Menurut 

Torsdottir (1991) bahwa alginat merupakan serat larut yang mampu memberikan 

efek terhadap respon kadar glukosa darah. Kemampuan serat larut untuk 

meningkatakan viskositas makanan sehingga menghambat reaksi glisemik yaitu 

mempengaruhi respon terhadap glukosadengan cara memperlambat laju 

pengosongan lambung.  

 Sedangkan pada rasio (1:0) pakan hanya mendapat penambahan PLA saja. 

Polisakarida larut air (PLA) merupakan serat larut yang mampu mempengaruhi laju 

penyerapan glukosa di dalam tubuh. Serat larut air adalah serat yang larut dalam air 

kemudian membentuk gel dalam saluran pencernaan dengan cara menyerap air 

(Devi, 2010). Kadar glukosa darah mulai dari menit ke 0  berada pada level  normal 

kemudian pada menit ke 30 dan 60 mengalami penurunan kadar glukosa darah. 

Pada menit ke 90 dan 120 sudah mencapai level normal.  



Pada rasio (1:1)  kadar glukosa darah mulai dari menit ke 0 terus meningkat 

hingga menit ke 60 dan  menurun  hingga dibawah  level normal  pada menit ke 90.  

Namun demikian pada menit ke 120 kembali meningkat mencapai  level normal. 

Pada kelompok ini, jumlah penambahan PLA gembili dan alginat sama pada 

konsentrasi 10%. Penambahan PLA gembili dan alginat pada mie instan masing-

masing sebanyak 6 gram. 

Pola  pada kelompok rasio (2:1)   kadar glukosa darah pada menit ke 0  dan  

menit ke 30 berada pada level dibawah normal hal ini disebabkan karena 

sebelumnya  tikus  dipuasakan selama 16 jam dan  setelah itu sedikit pakan yang 

dikonsumsi. Namun demikian pada menit ke 60 mengalami peningkatan hingga 

menit ke 120 mencapai level normal. Pada kelompok perlakuan ini jumlah 

penambahan PLA gembili  lebih banyak dibanding penambahan alginat dengan 

konsentrasi yang sama yaitu 10%. Efek penambahan serat larut ini sangat 

mempengaruhi kemampuan penyerapan glukosa di dalam tubuh sehingga berakibat 

pada level kadar glukosa darah.   

Pada rasio PLA : alginat (3:1) kadar glukosa darah setelah  menit ke 0  

mengalami penurunan kemudian pada menit 60 meningkat hingga menit ke 120. 

Rendahnya kadar glukosa darah pada saat awal sangat dipengaruhi oleh kondisi 

tikus yang stress sehingga sedikit pakan yang dikonsumsi. Banyaknya pakan yang 

dikonsumsi tikus akan sangat mempengaruhi penyerapan glukosa dalam darah.  

Kadar glukosa darah  pada tiap  kelompok perlakuan  ini berada pada level 

dibawah normal pada menit ke 0  kecuali pada kelompok rasio 1:0 dan 3:1.   

Kadar glukosa darah  pada menit ke 30 yang mencapai level normal hanya pada 

kelompok perlakuan 1:1 sedangkan pada kelompok lainnya masih berada pada 



level dibawah normal. Hal ini dapat disebabkan karena tikus masih mengalami 

stress akibat pengambilan darah sehingga mempengaruhi selera makan.  Kadar 

glukosa hingga  pada menit ke 60 yang  telah meningkat mencapai level normal 

yaitu pada kelompok rasio 1:1, 2:1, dan  3:1. Kemudian pada menit ke 90 hanya 

kelompok 0:1 dan 1:1 mengalami penurunan  mencapai level dibawah normal 

sedangkan  pada menit ke 120 seluruh kelompok perlakuan berada pada level 

normal.  Hal ini sangat dipengaruhi oleh jumlah penambahan polisakarida antara 

PLA dan alginat terhadap penyerapan glukosa dalam darah.  

Kenaikan kadar glukosa darah pada  setelah mengkonsumsi pakan akan 

mengalami kenaikan sebab menurut Marsono (1999) bahwa setelah makan 

konsentrasi glukosa darah akan  naik karena hanya 10% yang dapat diambil oleh 

liver pada saat awal tetapi kadar glukosa darah akan  kembali normal. Pada kondisi 

normal (tidak menderita diabetes), kadar insulin sesudah makan akan naik banyak, 

namun 2 jam sesudah makan, kadar glukosa dalam darah akan turun lagi hingga 

mencapai nilai semula. Kadar glukosa darah normal/sehat akan berfluktuasi antara 

70 mg/dL – 110 mg/dL. 

Hasil rerata total perubahan kadar glukosa darah tikus dari menit ke 0 

hingga menit 120 dan tingkat perubahan kadar glukosa darah merupakan 

perbandingan antara total perubahan kadar glukosa darah dan kadar glukosa darah 

pada menit ke 0 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

 

 

 



Tabel 7. Rerata Perubahan Kadar Glukosa Darah Tikus Setelah Menit ke 120  
Pada Uji MTT Kelompok Perlakuan Pakan Mie Instan Dengan  
Tingkat Penambahan PLA campuran (PLA gembili :  alginat) 

 10%, 20%, 30%, dan 40% 
PLA campuran Total Perubahan Tingkat Perubahan 
(PLA gembili : 

alginat) 
Kadar Glukosa Darah 

(mg/dL) 
Kadar Glukosa Darah (%) 

10%   (0:1) 40,82 70,59 
10%   (1:0) 10,20 11,35  
20%   (1:1) 32,52 47,71  
30%   (2:1) 54,69 118,58  
40%   (3:1) 45,78 64,33  

 

Tabel  7 diatas menunjukkan  bahwa  pada kelompok perlakuan tersebut    

total perubahan kadar glukosa darah berkisar antara 10 – 54 mg/dL atau sekitar 

11% - 118%. Semakin besar total perubahan kadar glukosa darah berarti bahwa 

peningkatan kadar glukosa pada tiap waktu semakin besar. Perubahan terbesar 

terlihat pada kelompok rasio 2:1 dengan total perubahan sebesar 54,69 mg/dL atau 

sekitar 118,58%. 

Sedangkan pola perubahan kadar glukosa  darah  tikus kelompok pakan mie 

instan penambahan PLA gembili 15% dan alginat 15% yang diukur mulai dari 

menit ke 0 hingga menit ke 120  disajikan dalam grafik dibawah ini : 

  



  Gambar 8. Hasil Uji MTT pada pemberian pakan Mie instan dengan 
penambahan PLA campuran (PLA gembili : alginat) 15%, 
15%, 30%, 45%, dan 60% 

 
Untuk memperjelas grafik diatas berikut ini adalah  rerata kadar glukosa 

darah tikus yang disajikan pada tabel. 

Tabel 8 .  Rerata Kadar Glukosa Darah (mg/dL) Pada Uji MTT  perlakuan 
Mie instan dengan Tingkat  Penambahan PLA  campuran (PLA gembili : 

alginat) 15%, 30%, 45%, 60% 

 

Dari Tabel  8  diketahui rentang kadar glukosa darah puasa tikus pada rasio 

(0:1) mulai dari menit ke 0 hingga menit ke 120 terlihat fluktuatif yaitu mengalami 

kenaikan dan penurunan namun demikian telah berada pada level normal. Kondisi 

demikian sangat dipengaruhi oleh kondisi tikus dan kemampuan penyerapan 

glukosa dalam darah. Pada kelompok ini mie instan yang diberikan hanya 

mendapat penambahan alginat saja. 

 Pada rasio (1:0)  menit ke 0 hingga menit ke 30 mengalami penurunan 

kadar glukosa darah. Kemudian pada menit ke 60 kadar glukosa darah tikus 

mengalami kenaikan hingga mencapai level diatas  normal. Pada menit ke 90-120 

mengalami penurunan hingga normal kembali. Disamping itu pada kelompok 

perlakuan ini, pakan yang diberikan mendapat penambahan PLA 15% tanpa 

alginat.  

PLA campuran 
(PLA gembili : 

alginat) 

menit 
0 

menit 
30 

menit 
60 

menit 
90 

menit 
120 

15%  (0 : 1) 83.82 86.84 80.60 88.60 74.46 
15%  (1 : 0) 107.60 77.97 132.94 78.17 88.30 
30%  (1 : 1) 128.36 91.03 115.69 87.62 92.98 
45%  (2 : 1) 98.05 109.55 88.79 96.10 89.28 
60%  (3 : 1) 112.57 94.74 88.99 92.01 88.01 



 Pada  perlakuan (1:1) yaitu kelompok pakan yang mendapat penambahan 

PLA dan alginat yang sebanding, kadar glukosa pada menit ke 0 sangat tinggi hal 

ini dipengaruhi oleh nafsu makan tikus yang sangat besar setelah dipuasakan 

selama 16 jam. Selanjutnya pada menit ke 30 mengalami penurunan  mencapai 

level normal hingga menit ke 60 kadar glukosa darah kembali meningkat.  Lalu 

pada menit ke 90-120 kembali menurun. Kelompok ini mendapat penambahan 

PLA gembili sebanyak 9 gram dan alginat sebanyak 9 gram dengan tingkat 

penambahan masing-masing sebanyak 15% dari berat tepung terigu 60 gram.   

Menurut Silalahi dan Hutagalung (2002) bahwa serat larut  akan memperlambat 

waktu transit dari mulut ke usus dengan mengurangi kecepatan pengosongan 

lambung, tetapi meningkatkan waktu transit usus. Peningkatan viskositas isi usus 

dapat mengurangi kecepatan transportasi zat gizi dengan permukaan mukosa. 

Peningkatan viskositas dalam saluran  pencernaan dianggap sebagai faktor utama 

yang mempengaruhi kecepatan penyerapan glukosa. 

 Pada rasio 2:1 kadar glukosa darah menit ke 0 sampai  menit ke 30 

mengalami  peningkatan dan menurun pada menit ke 60, hal ini dapat disebabkan 

karena serapan  glukosa setelah konsumsi pakan semakin meningkat. Pada menit 

ke 90 kadar glukosa kembali meningkat dan menit ke  120 kadar glukosa darah 

mengalami penurunan .  

 Kadar glukosa darah pada kelompok perlakuan penambahan PLA gembili 

dan alginat (3:1) menit ke 0 hingga menit ke 120 cenderung mengalami penurunan 

walaupun masih berada pada level normal. Hal ini dapat disebabkan karena nafsu  

makan tikus hanya terjadi pada saat awal sehingga kadar glukosa diawal mencapai 



batas atas level normal sedangkan pada menit berikutnya cenderung menurun 

karena stress dan tingkat  konsumsi pakan tidak sebesar pada saat awal.  

Pola kadar glukosa darah  pada tingkat penambahan alginat 15% dengan 

rasio PLA gembili dan alginat yang berbeda menunjukkan tren yang bervariasi pula. 

Setiap kelompok perlakuan nilai  kadar glukosa serum pada menit ke 0 berada pada 

level normal. Hal ini sangat dipengaruhi oleh banyaknya pakan yang dikonsumsi 

dan kondisi tikus yang tidak terlalu stress akibat perlakuan. Kemudian pada menit 

selanjutnya cenderung naik dan turun. 

Perbedaan rasio serat larut pada pakan merupakan faktor yang sangat 

berperan dalam penyerapan glukosa di dalam tubuh. Pada tingkat penambahan 

alginat 15% dengan  rasio PLA dan alginat yang sama (1:1) menunjukkan hasil 

yang paling baik. Hal ini menunjukkan bahwa sinergisme PLA gembili dan alginat 

yang merupakan serat larut dalam respon kadar glukosa darah juga baik. Umbi 

gembili yang mengandung serat pangan  dan alginat yang merupakan serat larut, 

melalui beberapa penelitian telah menunjukkan adanya pengaruh penurunan kadar 

glukosa darah melalui mekanisme penghambatan penyerapan glukosa. Menurut 

Wikanta (2003) saat larut dalam air serat natrium alginat membentuk kisi-kisi 

seperti jala yang mampu mengikat kuat banyak molekul air dan menahan zat 

terlarut air dengan baik.  

Hasil rerata total perubahan kadar glukosa darah tikus dari menit ke 0 

hingga 120  dan tingkat perubahan kadar glukosa darah dalam persen dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

 

 



Tabel 9. Rerata Perubahan Kadar Glukosa Darah Tikus Setelah Menit ke 120 
Pada Uji MTT kelompok perlakuan Pakan Mie Instan Dengan 
Tingkat Penambahan PLA campuran (PLA gembili : Alginat) 

15%, 15%, 30%, 45%, dan 60%     

PLA campuran Total Perubahan Tingkat Perubahan  
(PLA gembili : alginat) Kadar Glukosa Darah 

(mg/dL) 
Kadar Glukosa Darah (%) 

15%  (0 : 1) ( - 9,36) (-11,16)  
15%  (1 : 0) ( - 19,30) (-17,93)  
30%  (1 : 1) ( - 35,38)    (-27,56)  
45%  (2 : 1) ( - 8,77) (-8,95)  
60%  (3 : 1) ( - 24,56) (-21,82)  

      

Pada tingkat penambahan PLA 15% dan alginat 15%  ini diperoleh nilai 

total perubahan kadar glukosa darah hingga mencapai angka minus. Hal ini berarti 

bahwa perubahan kadar glukosa darah dari menit ke 0 hingga menit ke 120 sangat 

kecil  sehingga kecenderungan peningkatan kadar glukosa darah tiap menit sangat 

rendah.   

Perubahan paling kecil ditunjukkan pada perlakuan rasio (1:1), pada 

kelompok perlakuan ini penurunan kadar glukosa darah dari menit ke 0 hingga 

menit ke 120 paling  rendah bila dibandingkan dengan kelompok perlakuan lain 

dengan  konsentrasi  penambahan alginat dan PLA gembili  yang sama yaitu 

masing-masing 15%.  

 

4.2 Uji Efek Hipoglikemik 

 Untuk mengetahui efek hipoglikemik dari mie instan mengandung PLA 

gembili dan alginat maka dilakukan pengujian efek hipoglikemik. Pengukuran 

kadar glukosa darah dilakukan setiap minggu selama 4 minggu. Minggu ke-0 

merupakan pengukuran kadar glukosa darah setelah 3 hari tikus diinduksi aloksan, 

selanjutnya pengambilan darah merupakan minggu ke 1,2,3,4.  



Kelompok yang mendapat pakan mie perlakuan adalah mie instan 

mengandung PLA gembili dan Alginat  (rasio penambahan 1:1) dengan tingkat 

penambahan alginat 15%. Artinya penambahan PLA gembili sebanyak 15% dan 

penambahan alginat sebanyak 15%. Pada penelitian ini bahan pembuatan mie 

instan adalah 60 gram tepung terigu sehingga PLA gembili yang ditambahkan 

sebanyak 9 gram dan alginat sebanyak  9 gram. Dari formulasi ini, mie instan yang 

akan diberikan pada tiap ekor tikus adalah 20 gram. 

 Level glukosa darah tikus pada uji efek hipoglikemik ditunjukkan pada 

gambar dibawah ini. 

  

Gambar 9. Grafik Uji Efek  Hipoglikemik Pada Mie Instan Mengandung PLA 
gembili dan Alginat 

 

Dari grafik Gambar 9 diatas pada kelompok kontrol(-) selalu berada pada 

level normal hingga minggu ke 4 karena kelompok ini tidak diinduksi aloksan. 

Sedangkan pada kelompok kontrol (+) dan kelompok mie instan PLA gembili pada 

minggu ke 0 tikus telah mengalami diabetes atau kondisi hiperglikemik. Kondisi 

DM tikus tersebut akibat pengaruh pemberian aloksan yang merupakan salah satu 

Level KGD normal 



senyawa yang dapat merusak sel beta pankreas yang menyebabkan sekresi insulin 

terganggu dan manifestasinya adalah hiperglikemia (Ganong, 1993). 

Kusumawati (2004) menyatakan bahwa tikus diabetes ditandai dengan 

meningkatnya kadar glukosa darah yang melebihi normal (kadar glukosa normal < 

200 mg/dL).  Kelompok pakan mie instan PLA gembili pada minggu ke 1,2,3,4 

level glukosa darah mengalami penurunan. Kenyataan ini didukung oleh penelitian 

Suwita (2010) yang menyebutkan bahwa pemberian ekstrak PLA gembili 

memberikan pengaruh  penurunan kadar glukosa darah tikus. Mekanisme ini 

dinyatakan oleh Marseno (2000) bahwa serat pangan berpengaruh pada viskositas 

dan absorbsi glukosa darah sehingga mempengaruhi potensi penurunan glukosa 

darah. 

 Kadar glukosa serum darah  tikus berdasarkan uji efek hipoglikemik 

disajikan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 10. Rerata Kadar Glukosa Darah (mg/dL) Tikus Pada Uji Efek 
Hipoglikemik Selama 5 Minggu 

Kelompok Minggu 0 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 
Kontrol (+) 219,59 221,72 221,08 221,65 221,94 
Kontrol (-) 74,78 76 76,34 76,53 77,42 

Mie perlakuan 214,94 198,48 169,25 145,23 95,31 
 

Pada kontrol (-) kondisi tikus adalah  normal, kadar glukosa darah  

mengalami peningkatan mulai dari minggu ke 0 hingga ke 4. Peningkatan  level 

kadar glukosa darah yang terus terjadi hingga minggu ke 4 ini dapat terjadi karena 

tikus diabetes diberi pakan standar AIN-93M. Namun demikian kadar glukosa 

darah berada pada level normal. 

 Sedangkan pada kontrol (+) yaitu pada tikus yang diinduksi aloksan dengan 

mendapat pakan AIN 93M, kadar glukosa darah pada minggu 0 adalah 219,59 



mg/dL. Hal ini menunjukkan bahwa tikus telah mengalami hiperglikemia akibat 

induksi aloksan. Pemberian  alloxan menyebabkan terjadinya degenerasi dari sel � 

pulau Langerhans pankreas, Alloxan menghasilkan efek diabetogeniknya dengan 

produksi hidrogen peroksida (Szkudelski, 2001). Peningkatan kadar glukosa darah 

terus meningkat hingga minggu ke 4. Pengaruh pemberian pakan AIN 93 M yang 

tidak memberikan respon penghambatan penyerapan glukosa menyebabkan kadar 

glukosa darah terus meningkat. 

Pada kelompok perlakuan pakan mie instan PLA gembili menunjukkan 

penurunan kadar glukosa darah dari minggu ke 0 hingga minggu ke 4 pada tikus 

yang menderita diabetes. Level kadar glukosa darah awal adalah  214,94 mg/dL 

dan setelah mengkonsumsi mie instan PLA gembili dan alginat rasio (1:1) dengan 

tingkat penambahan alginat 15% selama 4 minggu maka kadar glukosa darah 

menurun hingga 95,31 mg/dL. Hal ini disebabkan karena pemberian serat larut 

berupa PLA gembili dan alginat dapat memberikan pengaruh terhadap respon 

penyerapan glukosa.  

Penurunan kadar glukosa darah pada tiap kelompok perlakuan dapat dilihat 

pada total perubahan kadar glukosa darah mulai minggu ke 0 hingga minggu ke 4 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel  11. Total Perubahan Rerata Kadar Glukosa Darah Tikus  
Setiap Kelompok Perlakuan Pada Uji Efek Hipoglikemik Selama 5 Minggu 

Kelompok  Total Perubahan     Tingkat Perubahan 
 Kadar Glukosa Darah (mg/dL) Kadar Glukosa Darah(%) 

Kontrol - 2,64 3,53  
Kontrol + 2,35 1,07  
Mie Perlakuan ( - 119,63) ( - 55,65)  

 

Dari  Tabel 10 dapat diketahui bahwa kelompok tikus yang mendapat pakan 

mie instan perlakuan yaitu dengan penambahan PLA campuran (PLA gembili : 



alginat) 30% dengan rasio 1:1 memberikan total perubahan kadar glukosa darah 

yang kecil hingga mencapai angka minus. Tingkat perubahan ini sebesar (-55,65)%. 

Angka minus ini juga menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kadar 

glukosa darah. Sedangkan pada perlakuan kontrol + dan – total perubahan kadar 

glukosa darah cenderung meningkat dan tidak memberikan penuruan kadar glukosa 

darah. 

Penelitian  polisakarida larut air dari umbi Dioscorea Wolever et al., 1992 

dan Jenkins et al., 1982  bahwa  lambat nya laju  pemecahan dan penyerapan  ini 

dapat menurunkan  respon glukosa darah, sebaliknya cepatnya laju pemecahan dan 

penyerapan ini dapat meningkatkan respon glukosa darah. Selain itu penelitian lain 

tentang natrium alginat menyebutkan bahwa kemampuan serat larut untuk 

meningkatakan viskositas makanan sehingga menghambat reaksi glisemik yaitu 

mempengaruhi respon terhadap glukosa dengan cara memperlambat laju 

pengosongan lambung (Torsdottir et al., 1991). 

Kedua hasil penelitian tersebut diduga sebagai mekanisme penyerapan 

glukosa yang berpengaruh terhadap penurunan kadar glukosa darah penderita 

diabetes yang mengkonsumsi makanan tinggi serat. 

 Penurunan  level glukosa darah ini juga dapat dipengaruhi oleh 

penambahan alginat pada mie instan. Menurut penelitian yang dilakukan Wikanta 

(2003) bahwa saat larut dalam air serat natrium alginat membentuk kisi-kisi seperti 

jala yang mampu mengikat kuat banyak molekul air dan menahan zat terlarut air 

dengan baik. Hal ini dapat membantu memperlambat absorbsi glukosa kedalam 

darah sehingga mempengaruhi penurunan kadar glukosa darah. 

 



4.3 Perlakuan Terbaik 

4.3.1 Meal Tolerance Test (MTT) 

Tingkat penambahan PLA campuran (PLA gembili : alginat) 30% rasio 1:1  

ini merupakan perlakuan terbaik yaitu menunjukkan total  perubahan sebesar (- 

45,65) % atau total perubahan sebesar   (-35,38). Berdasarkan grafik total 

perubahan glukosa darah tikus pada konsentrasi 15% memperlihatkan bahwa 

kecenderungan dalam menurunkan kadar glukosa darah dari menit ke 0 hingga 

menit ke 120 bila dibandingkan dengan kelompok perlakuan lainnya. Total 

perubahan yang mencapai nilai minus ini memang menunjukkan angka yang paling 

kecil, hal ini berarti bahwa kecenderungan peningkatan kadar glukosa darah mulai 

menit ke 0 hingga menitke 120 sangat lah kecil atau menunjukkan kadar glukosa 

darah yang cenderung menurun.  

Jika dibandingkan dengan total perubahan kadar glukosa darah pada 

perlakuan kontrol maka rasio 1:1 konsentrasi 15% menunjukkan range kadar 

glukosa darah yang normal. Menurut Marsono (1999) bahwa uji toleransi glukosa 

untuk menyatakan  respon metabolik pada suatu  karbohidrat setelah 12 jam puasa. 

Oleh sebab itu, tingkat penambahan PLA gembili 15% dan alginat 15%  rasio 

pencampuran PLA gembili : alginat (1:1) pada uji meal tolerance test  

menunjukkan respon metabolik paling baik yaitu mencapai total perubahan kadar 

glukosa darah dari menit ke 0 hingga 120 sebesar 35,38 mg/dL. 

Penambahan PLA dan alginat dengan proporsi penambahan yang sama 

memberikan hasil yang lebih baik dalam menurunkan kadar gula darah 

dibandingkan dengan proporsi penambahan tinggi PLA. Polisakarida adalah 

molekul hidrofilik dengan sejumlah gugus hidroksil bebas yang dapat membentuk 



ikatan hydrogen dengan air. PLA gembili mempunyai kemampuan mengikat air 

yang tinggi. Hal ini disebabkan  oleh banyaknya gugus hidrofilik yang terkandung 

di dalam PLA gembili. Begitu pula dengan alginate, alginate merupakan polimer 

dengan bobot molekul tinggi sehingga memili kemampuan dalam menyerap air. 

Alginate mampu membentuk hidrokoloid. Oleh sebab itu, karena kedua (PLA dan 

Alginat) bersifat hidrofilik, maka di dalam saluran cerna akan dapat membentuk 

cairan kental (gel) yang akan menjadi barrier antara makanan dan enzim-enzim 

saluran cerna sehingga menyebabkan penyerapan glukosa dari makanan tersebut 

menjadi lambat 

 

4.3.2 Uji Efek Hipoglikemik 

 Efek hipoglikemik terlihat pada grafik yaitu perlakuan pemberian mie 

instan PLA gembili : alginat pada tikus diabetes. Kadar glukosa darah meningkat 

dari minggu ke 0 (kondisi hiperglikemik) kemudian mengalami penurunan pada 

minggu ke 1, 2, 3, dan 4. Pada minggu ke 4 ini level glukosa darah berada pada 

level normal yaitu 95,31 mg/dL. Berdasarkan analisa keragaman mie instan PLA 

gembili memberikan pengaruh nyata terhadap penurunan kadar glukosa darah 

mulai minggu ke 0 hingga minggu ke 4 pada tikus hiperglikemia (�=0,05). 

 Untuk mengetahui pengaruh pemberian mie instan mengandung PLA 

gembili dan alginat terhadap penurunan kadar glukosa darah  tikus yang diinduksi 

aloksan, maka data yang dibandingkan adalah kadar glukosa darah dari minggu ke 

0 hingga minggu ke 4 pada setiap kelompok tikus. Analisa varian ANOVA  dengan 

taraf  uji �=5%  menunjukkan ada perbedaan nyata pada penurunan kadar glikosa 



darah tikus . Untuk mengetahui kelompok mana yang mempunyai perbedaan nyata 

maka dilanjutkan dengan uji lanjut BNJ 5% . 

Tabel 12. Data Uji BNJ Rerata Kadar Glukosa Darah Tikus pada Uji efek 
hipoglikemik 

Kelompok Minggu 0 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 
Kontrol + 219,59a 221,72a 221,08a 221,65a 221,94a 
Kontrol - 74,78a 76a 76,34a 76,53a 77,42a 
Mie Perlakuan 214,94a 198,48b 169,25c 145,23d 95,31e 
BNJ 5%=3,35      
 Keterangan : - data perlakuan yang diikuti dengan huruf yang berbeda berarti 
                          terdapat perbedaan yang  nyata (�= 5%) 
                         

 Hasil uji lanjut BNJ  5%  menunjukkan bahwa kelompok tikus yang 

mendapat pakan mie perlakuan (mie instan mengandung PLA gembili dan alginat)  

terdapat perbedaan  nyata  penurunan kadar glukosa darah dari minggu ke 0 hingga 

minggu ke 4. Sedangkan  pada kontrol + dan kontrol – tidak terdapat perbedaan 

nyata  terhadap penurunan kadar glukosa darah dari minggu ke 0 hingga minggu ke 

4. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pemberian mie instan mengandung PLA 

gembili dan alginat (rasio 1:1) dengan tingkat penambahan alginat 15% dapat 

menurunkan kadar glukosa darah tikus jantan yang diinduksi aloksan. 

 Mekanisme penurunan ini dapat disebabkan serat larut dapat mengurangi 

kadar glukosa sesudah makan dan memperbaiki profil insulin. Serat larut bersifat 

hipoglikemi melalui beberapa mekanisme. Peningkatan viskositas dalam saluran 

pencernaan dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi kecepatan 

penyerapan glukosa (Silalahi dan Hutagalung, 2002) 

Efek serat larut dalam respon glukosa darah berhubungan dengan 

kemampuannya untuk meningkatkan viskositas makanan. Serat kental 

memperlambat pengosongan lambung. Serat alginat merupakan sumber dari serat 



pangan kental sebagai isolat serat atau pada pangan yang mengandung alga 

(Torsdottir, 1991) 

Dengan demikian  mie instan mengandung PLA gembili dan alginat mampu 

menurunkan kadar glukosa darah kondisi hiperglikemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Perlakuan terbaik diperoleh dari hasil penelitian Tahap I yaitu uji Meal 

Tolerance Test adalah pada kelompok perlakuan dengan tingkat penambahan PLA 

campuran (PLA gembili dan alginat) 30% dan rasio PLA gembili dan alginat (1:1). 

Dengan total perubahan kadar gula darah dari menit ke 0 hingga menit ke 120 

adalah (-35,38) atau sebesar (45,65) %. 

Hasil penelitian Tahap II pada pemberian pakan mie instan mengandung 

Polisakarida Larut Air (PLA) gembili dan alginat menunjukkan pengaruh nyata   

terhadap tikus hiperglikemia. Pemberian pakan mie instan dengan tingkat 

penambahan PLA campuran (PLA gembili dan Alginat) 30% pada rasio PLA 

gembili dan alginat (1:1) selama 28 hari mampu menurunkan kadar gula darah 

tikus hiperglikemia yaitu 214,94 mg/dL menjadi level kadar gula darah normal 

yaitu 95,31 mg/dL. 

   

 

5.2 Saran 

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui jenis polisakarida 

larut air umbi gembili yang berperan dalam penurunan kadar gula darah kemudian 

dapat diaplikasikan pada produk pangan tinggi karbohidrat yang lain sehingga para 

penderita diabetes tidak perlu khawatir jika mengkonsumsi makanan tersebut. 

 

 
 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Anonim. 2010 . Polisakarida. http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia-
kesehatan/biomolekul/polisakarida/. Diakses tanggal 20 Nov 2010 

 
Anderson,J.W.1990. Plant Fibre in Foods 2nd edition. HCF Nutrition Research 

Inc. Lexington. 
 
Aruoma,1998. Efek Hipoglisemik Kedele dan Tempe. Jurnal Teknologi Pertanian 

3(2):94-102 
 
Astawan, 2008. Teknologi Pembuatan Mie Instan. Penerbit Gramedia. Jakarta.  
 
Beckett, S. T. 1995. Physico-chemical Aspect Of Food Processing 1st ed. Blackie  
                     Academic and Professional. New York. 
 
Buckle, 1987. Ilmu Pangan (Terjemahan H. Purnomo). UI Press. Jakarta 
 
Devi, Nirmala. 2010. Nutrition and Food.Penerbit Kompas.Jakarta 
 
Dinas Kesehatan Provinsi DIY, 2008. Kasus Diabetes Terus Meningkat.    

http://www.dinkes.jogjaprov.go.id/index.php/clabkes/read/58.html. 
 Diakses tanggal 4 Desember 2010. 
 
Fardiaz,Srikandi.1992. Pengantar Teknologi Pangan. PT Gramedia. Jakarta 
 
Grant,J.1944. Hackti’s Chemical Dictionary 3rd edition. The Blackiston 

Company. Philadelphia. 
 
Haryadi, 1992. Laporan Penelitian Mie Kering Dari Berbagai Pati. Fakultas 

Teknologi Pertanian. UGM. Yogyakarta. 
 
Horseney, R.C. 1994.  Pasta  and  Noodles Principles  of  Cereal  Scince  and 
                     Technology  Second  Edition. American  Association  of  Cereal 
                     Chemists, Minnesota.   
 
 Indah,S.U.1994.   Pengolahan  Roti  . PAU  Pangan  dan Gizi Universitas Gajah 
                         Mada,Yogyakarta. 
 
Keffer,D dan B.R Allen. 2007.  Scriptorium. 
http://themodernword.com/works/html 
                       diakses tanggal 17 Desember 2010 
 
Kent,N.L.1993. Technology of Cereal 3rd edition. Pergamond Press.England. 
 
Kim,S.K.1996. Instan Noodle Technology. Cereal Foods World 41 (A):213-218 
 



Krunger.JE.M.H. Anderson and J.E.Dexter .1994. Effect of Floudr Refinement 
onRaw Cantonese Noodle Color and Texture.Cereal Chemistry 
7:177-182. 

 
Leslie.R.D.G,1989. Diabetes. Penerbit Arcan. Jakarta. 
 
Madar, Z.; Nir, M.; Trostler, N.; & C. Norenberg.  1988.  Effects of Cottonseed 

Dietary Fiber on metabolic Parameters in Diabetic Rats and 
Non-Insulin-Dependent Diabetic Humans.  J. Nutr. 118: 1143 -
1148. 

 
Maharani,A.D.2010. Formulasi Mie Instan dengan Ekstrak Polisakarida Larut 

Air (PLA) Umbi Gembili (Dioscorea esculenta) dan Alginat 
(Kajian Konsentrasi dan Rasio PLA:Alginat). Skripsi. Jurusan 
THP FTP Universitas Brawijaya.Malang  

 
Marsono,Y, Zuheid Noor, dan C.Retnaningsih.2003. Evaluasi Pakan Tinggi 

Protein Kedelai Pada Sel Beta (�) Pankreas Tikus Diabetes. 
Prosiding Seminar Nasioanal dan Pertemuan Tahunan Perhimpunan 
Ahli Teknologi Pangan Indonesia.UGM.Yogyakarta. 

 
Marseno,D.W.1998.Handout Kimia dan Teknologi Karbohidrat “Non Starch 

Polysaccharides”. Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan,Program Pasca 
sarjana.UGM.Yogyakarta. 

 
Muchtadi,T.R, Sugiyono, dan A. Fitriyono. 2010. Ilmu Pengetahuan Bahan 

Pangan. Penerbit Alfabeta. Bandung. 
 
Muhaimin, 2008. Hidrolisis Polisakarida. http://one.indoskripsi.com/tugas-

matakuliah-judul-skripsi/mata-kuliah/tugas-lainnya. Diakses tanggal 
17 Desember 2010 

 
Nainggolan, O dan C. Adimunca. 2005. Diet Sehat Dengan Serat. Cermin Dunia  
                      Kedokteran No. 147, 2005 
 
Permatasari, A.A, 2008. Uji Efek Penurunan Kadar  Glukosa Darah Ekstrak 
                     Etanol 70% Buah Jambu Biji (Psidium guajava L.) Pada Kelinci 
                     Jantan Lokal. Skripsi. Fakultas Farmasi. Universitas 
Muhammadiyah.  
                     Surakarta.       
 
Poornima,G.N dan V. Ravishankar Rai. 2008. Evaluation of Phytonutrients and 

Vitamin contents in a Wild Yam, Dioscorea belophylla (Prain) 
Haines. Departement of study in Applied Botany dan Biotechnology, 
University of Mysore.India 

 



Plantus,2008.Mengenal Plasma Nutfah Tanaman Pangan. 
http://anekaplanta.wordpress.com . Diakses tanggal 17 Desember 
2010. 

 
Prawiroharsono, S. 2006. Aspek Mikrobiologi  Tempe Dalam Bunga Rampai 

Tempe.Yayasan Tempe Indonesia. Jakarta. 
 
Purnawijayanti,H.A. 2009. Mi Sehat. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. 
 
Putranto, A.  2010. Kasus DM Anak Meningkat. Bisnis Indonesia edisi Sabtu, 28 

Agustus 2010. 
 
Riley,C.K ; Wheatley,A.O ; H. N Asemota. 2006. Isolation and Characterization 

of Starches From Eight Dioscorea alata Cultivars Grown in 
Jamaica. African Journal of Biotechnology Vol. 5 (17) 

 
Ruzaidi, A.; Maleyki, A.; Amin, I.; Nawalyah, A.G.; Muhajir, H.; Pauliena, M.B.S. 

M.J. & M.S Muskinah. 2008. Hypoglycaemic Properties of 
Malaysian Cocoa (Theobroma cacao) Polyphenols-Rich Extract. 
International Food Research Journal 15(3). 

 
Schlucde,M.1992. Enriched Instan Noodles Marketing Opportunity. Asia 

Pacific Food Industry. 
 
Silalahi, J. dan N.Hutagalung. 2008. Komponen-Komponen Bioaktif Dalam 

Makanan dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan. Jurusan Farmasi. 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas 
Sumatera Utara. Medan 

 
Sriamornsak P dan S.Sungthongjeen. 2006. Modification of Theophylline Release 

With Alginate Gel Formed in Hard Capsules. AAPS 
PharmSciTech. 2007; 8(3): Article 51. DOI:  10.1208/pt0803051 

 
Sutrisno, N. dan Sapuan. 1996. Bunga Rampai Tempe Indonesia. Yayasan 

Tempe Indonesia. Jakarta. 
 
Suwita, I Komang.2010. Peran Ekstrak Kasar Polisakarida Larut Air Non Pati 

Umbi Gembili (Dioscorea esculenta) Yang Diperoleh Dari 
Berbagai Metode Ekstraksi Dalam Penurunan Glukosa Darah 
Tikus Hiperglikemik. Thesis. Program Pascasarjana Universitas 
Brawijaya. Malang 

 
Szkudelski, T. 2001. The mechanism of alloxan and streptozotocin in � cells of 

the rat pancreas. Physiol. Res. 50:536-546 
 
Tala, Z. 2009. Manfaat Serat bagi Kesehatan. Departemen Ilmu Gizi Fakultas 

Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Medan. 
 



Tensiska,2008. Serat Makanan . Makalah. Jurusan Teknologi Industri Pangan. 
Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Universitas Padjajaran. 
Bandung 

 
Torsdottir, I. et al. 1991. A Small Dose of Soluble Alginate-Fiber Affects 

Postprandial Glycemia and Gastric Emptying in Humans with 
Diabetes. Departement of Clinical Nutritions. Sweden. 

 
Wikanta,T, R. R. Nasution dan Lestari Rahayu.2003. Pengaruh Pemberian 

Natrium Alginat  Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol  Total 
Darah dan Bobot Badan Tikus. Jurnal Penelitian Perikanan 
Indonesia Volume 9 Nomor 5 Tahun 2003 

 
Wirahadikusumah,M.1985. Biokimia: Metabolisme Energi, Karbohidrat, dan 

Lipid. Penerbit ITB.Bandung 
 
Windholz,M.1983. The Merck Index 10th ed. USA: Merck and Co. Inc. Pp. 43-44 
 

.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 1. Data  Analisa Meal Tolerance Test (MTT) 

1. Data Pengukuran Absorbansi 

• Tabel Nilai Absorbansi Uji MTT Penambahan PLA campuran 10%, 
10%,20%,30%, dan 40% 

 

 

                    
waktu 
rasio                            

0 menit 30 menit 60 menit 90 menit 120 menit 

0 : 1 0.167 0.171 0.172 0.12 0.235 

0.114 0.157 0.152 0.126 0.212 

0.144 0.162 0.1 1.275 0.278 
1 : 0 0.171 0.131 0.118 0.032 0.246 

0.273 0.142 0.123 0.334 0.262 

0.216 0.135 0.124 0.416 0.227 
1 : 1 0.142 0.311 0.218 0.033 0.15 

0.143 0.113 0.28 0.103 0.255 

0.216 0.152 0.273 0.078 0.335 

2 : 1 0.117 0.116 0.194 0.093 0.283 

0.103 0.119 0.135 0.174 0.192 

0.119 0.126 0.196 0.063 0.266 

3 : 1 0.174 0.118 0.131 0.038 1.232 

0.126 0.189 0.145 0.205 0.281 

0.223 0.106 0.263 0.178 0.292 

Standar            0.245 

 
Blangko           0.174 

    
- Rerata Nilai Absorbansi 

     
Waktu 
rasio 
 

0 
menit 

30 
menit 

60 menit 90 menit 120 menit 

0 : 1 0.142 0.163 0.141 0.123 0.242 
1 : 0 0.220 0.136 0.122 0.261 0.245 
1 : 1 0.167 0.192 0.257 0.103 0.247 
2 : 1 0.113 0.120 0.175 0.174 0.247 
3 : 1 0.174 0.138 0.180 0.192 0.287 

 
 
 

• Tabel Nilai Absorbansi Uji MTT Penambahan PLA campuran 15%, 
15%,30%,45%, dan 60% 



           waktu 
rasio 

0 menit 30 menit 60 menit 90 menit 120 menit 

0 : 1 0.303 0.3 0.303 0.322 0.272 

  0.275 0.314 0.25 0.272 0.256 

  0.282 0.277 0.274 0.315 0.236 

1 : 0 0.349 0.315 0.5 0.242 0.304 

  0.292 0.234 0.413 0.248 0.3 

  0.463 0.251 0.451 0.312 0.302 

1 : 1 0.551 0.309 0.438 0.265 0.302 

  0.336 0.326 0.428 0.332 0.307 

  0.43 0.299 0.321 0.302 0.345 

2 : 1 0.36 0.42 0.286 0.354 0.284 

  0.332 0.374 0.283 0.307 0.314 

  0.314 0.33 0.342 0.325 0.318 

3 : 1 0.411 0.316 0.273 0.326 0.296 

  0.33 0.297 0.294 0.306 0.301 

  0.414 0.359 0.346 0.312 0.306 

Standar            0.342 

Blangko           0.174 
 

 
- Rerata Nilai Absorbansi 

         waktu 
rasio 

0 menit 30 menit 60 menit 90 menit 120 menit 

0 : 1 0.287 0.297 0.276 0.303 0.255 

1 : 0 0.368 0.267 0.455 0.267 0.302 

1 : 1 0.439 0.311 0.396 0.300 0.318 

2 : 1 0.335 0.375 0.304 0.329 0.305 

3 : 1 0.385 0.324 0.304 0.315 0.301 

 
 

 
2. Data Pengukuran Kadar Gula Darah 

Perhitungan kadar glukosa darah adalah : 

Kadar glukosa (mg/dL) = Rerata Absorbansi  sampel      x Konsentrasi 
standar  
                                          Rerata Absorbansi standar 

 
 
 
 
 



• Tabel kadar gula darah uji MTT penambahan PLA campuran 
15%,15%,30%,45%, dan 60% 

     waktu 
rasio 

0 menit 30 menit 60 menit 90 menit 120 menit 

0 : 1 83.82 86.84 80.60 88.60 74.46 
1 : 0 107.60 77.97 132.94 78.17 88.30 
1 : 1 128.36 91.03 115.69 87.62 92.98 
2 : 1 98.05 109.55 88.79 96.10 89.28 
3 : 1 112.57 94.74 88.99 92.01 88.01 

 
• Tabel Total Perubahan Kadar Gula Darah uji MTT penambahan PLA 

campuran 15%,15%,30%,45%, dan 60% setelah 120 menit 
        Waktu 
rasio 0’-30’ 30’-60’ 60’-90’ 90’-120’ 

Total 
Perubahan 

Persen 
Perubahan(%) 

0 : 1 3.02 (6.24) 7.99 (14.13) (9.36) (11.16) 
1 : 0 (29.63) 54.97 (54.78) 10.14 (19.30) (17.93) 
1 : 1  (37.33) 24.66 (28.07) 5.36 (35.38) (27.56) 
2 : 1 11.50 (20.76) 7.31 (6.82) (8.77) (8.95) 
3 : 1 (17.84) (5.75) 3.02 (4.00) (24.56) (21.82) 

 
• Tabel kadar gula darah uji MTT penambahan PLA campuran 

10%,10%,20%,30%, dan 40% 
  Waktu 
rasio 
 

0 menit 30 menit 60 menit 90 menit 120 menit 

0 : 1 57.82 66.67 57.69 50.20 98.64 

1 : 0 89.80 55.51 49.66 106.39 100.00 

1 : 1 68.16 78.37 104.90 42.04 100.68 

2 : 1 46.12 49.12 71.43 71.02 100.82 

3 : 1 71.16 56.19 73.33 78.16 116.94 

 
• Tabel Total Perubahan Kadar Gula Darah uji MTT penambahan PLA 

campuran 10%,10%,20%,30%, dan 40% setelah 120 menit 
        Waktu 
rasio 0’-30’ 30’-60’ 60’-90’ 90’-120’ 

Total 
Perubahan 

Persen 
Perubahan(%) 

0 : 1 8.84 (8.98) (7.48) 48.44 40.82 70.59 
1 : 0 (34.29) (5.85) 56.73 (6.39) 10.20 11.35 
1 : 1  10.20 26.53 (62.86) 58.64 32.52 47.71 
2 : 1 2.99 22.31 (0.41) 29.80 54.69 118.58 
3 : 1 (14.97) 17.14 4.83 38.78 45.78 64.33 

 
 
 
 
 



3. Data Sisa Pakan 
Konsentrasi 

alginat tikus kel 0:1 kel 1:0 kel 1:1 kel 2:1 kel 3:1 
10% 1 2 2 2 3 2 

2 3 1 1 2 2 
3 4 2 3 3 3 

15% 1 2 2 2 2 3 
2 2 3 2 2 4 
3 2 2 1 3 3 

 
4. Data Perlakuan Kontrol 

- Tabel Nilai  Absorbansi 
Perlakuan 0’ 30’ 60’ 90’ 120’ 

K (+) 
(Kontrol Mie) 

 

0.219 0.292 0.296 0.308 0.367 
0.217 0.290 0.295 0.305 0.365 
0.221 0.294 0.293 0.306 0.363 

K(-) 
 (Kontrol 
AIN) 
  

0.181 0.263 0.288 0.307 0.283 
0.179 0.267 0.290 0.304 0.281 

0.183 0.265 0.286 0.310 0.285 
standar 0.298 

 
- Tabel Rerata Absorbansi 

Perlakuan 0’ 30’ 60’ 90’ 120’ 
K (+) 

(Kontrol Mie) 
 

0.219 0.292 0.295 0.306 0.365 

K(-) 
(Kontrol AIN) 

 
0.181 0.265 0.288 0.307 0.283 

 
- Tabel Kadar Gula Darah 

Perlakuan 0’ 30’ 60’ 90’ 120’ 
K (+) 

(Kontrol Mie) 
 

73,49 97.99 98.88 102.80 122.48 

K(-) 
(Kontrol AIN) 

 
60.74 88.93 96.64 103.02 94.97 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Lampiran 2. Data Analisa Uji Efek Hipoglikemik 

1. Data Berat Badan Tikus (Gram) 
kelompok 23 Nov 25 Nov 28 Nov 5 Des 12 Des 19 Des 26 Des 

K + 160 162 165 174 184 193 203 
165 168 172 181 192 200 209 
194 197 201 210 219 228 239 

K- 180 183 180 178 174 171 168 
172 174 172 168 163 160 157 
173 175 173 170 166 162 160 

Perlakuan 157 159 156 158 163 165 169 
158 160 157 161 165 168 173 
156 158 155 158 163 166 171 

 
2. Data Pemberian Aloksan 
- Perhitungan pemberian aloksan 80 mg/kg BB adalah  

                                                   berat badan(gram) 
                                                         1000 x 80 
 

- Perhitungan induksi aloksan per ekor tikus (2 ml/200 gram BB) adalah 

                                                    Berat badan (gram) 
                                                           200 x 2 
 
 
 
 
 
 
 



Kelompok Aloksan 
 (8 mg/kg BB) 

Aloksan  
(2ml/200g BB) 

K + - - 
- - 
- - 

K - 14.64 1.83 
13.92 1.74 
14.00 1.75 

Perlakuan 12.72 1.59 
12.80 1.60 
12.64 1.58 

 
3. Data Pengukuran Absorbansi 

kelompok 28 Nov 5 Des 12 Des 19 Des 26 Des 
K + 0.232 0.235 0.239 0.240 0.246 

0.231 0.234 0.236 0.238 0.241 
0.228 0.231 0.235 0.236 0.240 

K- 0.678 0.683 0.689 0.693 0.699 
0.671 0.675 0.680 0.684 0.690 
0.680 0.684 0.687 0.691 0.695 

Perlakuan 0.670 0.603 0.524 0.451 0.299 
0.654 0.610 0.527 0.454 0.310 
0.662 0.615 0.523 0.450 0.295 

 
 

4. Data Pengukuran Kadar Gula Darah 

Kelompok 
Minggu 

0 
Minggu 

1 Minggu 2 
Minggu 

3 
Minggu 

4 
Kontrol(+) 219.59 221.72 221.08 221.65 221.94 
Kontrol (-) 74.78 76 76.34 76.53 77.42 
Mie 
Gembili 214.94 198.48 169.25 145.23 95.31 

 
5. Data Total Perubahan Kadar Gula Darah 

Kelompok 0-1 1-2 2-3 3-4 Total 
% 

Perubahan 
Kontrol (+) 2.13 (0.64) 0.57 0.29 2.35 1.07 
Kontrol (-) 1.22 0.34 0.19 0.89 2.64 3.53 

Mie Gembili (16.46) (29.23) (24.02) (49.92) (119.63) (55.65) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 3. Data ANOVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 4. Data Uji Beda Nyata Jujur ( P < 5%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan 
 

                   
               Umbi Gembili                                          Gembili yang di blansing 
 

                      
 Filtrat yang telah disentrifugasi                         Filtrat yang dipresipitasi etanol 
 

                     
     PLA hasil presipitasi etanol                                    Ekstak PLA gembili 
 
 
 



                      
    Bahan pembuat mie instan                                      Adonan mie instan 
 
 

                        
               Mixing bahan                                                 Lembaran mie instan 
 
 

                       
             Pengukusan mie                                                             Mie basah 
 
 
 



                   
        Penggorengan mie                                                        Mie instan 
 
 
 

                  
         Pengambilan darah tikus                                     Tikus perlakuan 
             (retro orbital plexus) 
 
 

                 
              Plasma darah                                           Kerusakan sel � pankreas 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 


