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Abstract 

 This research aims to determine the effect of the Karamunting stem extract  (Melastoma malabathricum 

L.) against a decrease in blood glucose levels of male mice (Mus musculus) were induced by alloxan. The 

research design is using a pattern completely randomized design (CRD) which is consisting of a negative 

group control, positive control, and the group treated with  5, 10, and 20 mg / kg weight doses of  
Karamunting stem extract. All groups except the negative control get inducing alloxan 65mg / kg weight. 

Blood glucose levels in mice then measured using the blood sugar measuring device (GlucoDr Plus AGM 

3000). Measurements were taken on day 3 after inducing alloxan, the first week and the second week  after 

giving treatment Karamunting stem extract and glibenclamide for the positive control treatment. The result 

of the research which is obtained are analyzed statistically average with blood sugar levels using test Non 

Parametric that is Kruskal Wallis Test to find out the real difference. The results showed that a dose of 5 

mg/kg, 10 mg/kg and 20 mg/kg of Karamunting stem extract (Melastoma malabathricum L.) has not given 

lowering effects to decrease blood sugar levels in mice (Mus musculus) were induced by alloxan. 

 

Keywords : Karamunting Stem (Melastoma malabathricum L.), Alloxan, blood sugar levels, mice (Mus 

musculus). 

 

Pendahuluan 

Indonesia kaya akan sumber bahan obat 

alam dan tradisional yang secara turun temurun 
telah digunakan sebagai ramuan obat tradisional. 

Pengobatan tradisional dengan tumbuhan obat 

diharapkan dapat dimanfaatkan dalam 

pembangunan kesehatan masyarakat. Kemajuan 

pengetahuan dan tekhnologi modern tidak mampu 

menggeser peranan obat tradisional, bahkan pada 

saat ini pemerintah tengah menggalakkan 

pengobatan kembali ke alam (back to nature) 

(Wijayakusuma, 1999). 

Salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan 

tumbuhan obat adalah Karamunting (Melastoma 

malabathricum L.). Karamunting berasal dari 
famili Melastomataceae ini merupakan semak 

tegak atau pohon kecil dengan tinggi 1,5-5 m. 

Tumbuhan ini secara tradisional digunakan untuk 

mengobati diare, disentri, keputihan, wasir, luka, 

infeksi selama persalinan, sakit gigi, perut 

kembung, kaki sakit dan sariawan. Pada 

penelitian Balamurughan et al., (2014) 

menyatakan bahwa ekstrak daun M. 

Malabathricum pada dosis 300 mg/kg dapat 

menurunkan kadar glukosa darah pada tikus 

diabetes yang diinduksi aloksan 150 mg/kg secara 
intraperitoneal. 

Diabetes mellitus merupakan sekumpulan 

gejala yang timbul pada seseorang, ditandai 
dengan kadar glukosa darah yang melebihi 

normal (hiperglikemia) akibat tubuh kekurangan 

insulin. Penyakit ini bersifat menahun alias 

kronis. Apabila penyakit ini dibiarkan tidak 

terkendali atau penderita tidak menyadari 

penyakitnya maka akan timbul berbagai 

komplikasi kronis yang berakibat fatal. Penyakit 

jantung, terganggunya fungsi ginjal, kebutaan, 

pembusukan kaki yang kadang memerlukan 

amputasi, atau timbulnya impotensi adalah 

beberapa kemungkinan komplikasi tersebut 

(Dalimartha, 2003). 
Menurut Utami (2008),  jika kadar insulin 

tidak optimum maka kadar gula dalam darah akan 

meningkat dan dapat menyebabkan diabetes 

mellitus. Kadar gula darah adalah konsentrasi 

glukosa di dalam aliran peredaran darah. Glukosa 

yang tidak dapat diubah menjadi energi dan 

glikogen beserta lemak, menyebabkan kadar 

glukosa darah tetap tinggi. Kondisi ini 

menyebabkan glukosa akan dibuang melalui 

ginjal ke dalam urin sehingga mengandung 

glukosa (disebut glikosuria). Hal ini merupakan 
salah satu tanda diabetes mellitus( Wijayakusuma 
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2005). Dengan demikian, diabetes mellitus 

merupakan penyakit yang disebabkan 

menurunnya hormon insulin, selanjutnya 
dinyatakan bahwa tanda-tanda penyakit diabetes 

mellitus adalah mengalami lesu, kurang tenaga, 

selalu merasa haus, sering buang air kecil, dan 

penglihatan menjadi kabur. Pada umumnya 

masyarakat masih mengganggap bahwa penyakit 

diabetes merupakan penyakit orang tua atau 

penyakit yang hanya timbul karena faktor 

keturunan. Padahal, setiap orang dapat mengidap 

diabetes, baik tua maupun muda.  

Dari latar belakang inilah penulis tertarik 

untuk mengetahui apakah ekstrak dari batang 
karamunting (Melastoma malabathricum L.) 

dapat menurunkan kadar gula darah pada mencit 

(Mus musculus L.) diabetes yang diinduksi 

aloksan. Sehingga diharapkan tumbuhan ini dapat 

dimanfaatkan sebagai obat antidiabetes di 

kalangan masyarakat.  . 

 

Metodologi 

Waktu Dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret 

sampai Mei 2015. Untuk proses ekstraksi batang 

dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Industri 
Fakultas Kehutanan dan Laboratorium 

Bioprospek FMIPA. Untuk pengujian terhadap 

mencit dilakukan di Laboratorium Anatomi, 

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Unversitas Mulawarman, 

Samarinda. 

 

Alat Dan Bahan 

 Alat-alat yang digunakan adalah pisau, 

blender batang, neraca analitik, alat maserasi, 

oven, kertas saring, shacker, rotary evaporator, 
kertas label, kandang, sarung tangan, tempat air 

minum dan makan hewan, suntikan berkanul, 

beacker glass, cawan petri, erlenmeyer, gelas 

ukur, jarum lanset steril, alat pengukur gula darah 

(GlucoDr Plus AGM 3000), glucometer-strip, alat 

tulis, kamera digital.  

 Bahan yang digunakan adalah batang 

tanaman Karamunting (Melastoma 
malabathricum L.), etanol 96%, Glibenklamid 

0,65 mg, aquades, pellet,  25 ekor mencit jantan 

berumur ± 3bulan, aloksan, dan NaCl 0,9%, kapas 
dan alkohol 70%. 

 

Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian  yang digunakan dalam 

penelitian iniadalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL), dengan menggunakan mencit jantan umur 

± 3 bulan sebanyak 25 ekor. Dalam penelitian ini 

digunakan 2 kontrol dan 3 perlakuan masing-

masing 5 kali ulangan. Semua hewan uji  pada 

kelompok kontrol positif dan perlakuan diinduksi 

kadar glukosanya menggunakan aloksan dengan 

dosis 65 mg/kg BB secara intravena (Szkudelski, 
2001). Variasi dosis yang diberikan terdiri atas: 

Kontrol (-) Diberi aquadest, Kontrol (+)  

Glibenklamid 0.65 mg/kg BB dalam 1 ml 

aquadest, Perlakuan I Ekstrak Batang 

Karamunting 5mg/kg BB 1x sehari, Perlakuan II 

Ekstrak Batang Karamunting 10mg/kg BB 1x 

sehari, Perlakuan III Ekstrak Batang 

Karamunting 20mg/kg BB 1x sehari 

 

Prosedur Penelitian 

 

Pembuatan Ekstrak Batang Karamunting 

(Melastoma malabathricum L).  

 Batang Karamunting dikumpulkan dari PPHT 

UNMUL sebanyak 4 kg kemudian dicuci dengan 

air bersih lalu dipotong kecil-kecil dan dikering 

anginkan. Sampel yang telah kering sebanyak 2 

kg selanjutnya diekstrasi menggunakan metode 

maserasi yakni dengan pelarut etanol 96% selama 

7 hari di dalam toples. Toples kemudian dishacker 

menggunakan alat shacker selama 24 jam dan 

didiamkan selama 24 jam agar sampel 

mengendap. Sampel disaring dan dipekatkan 
menggunakan rotary evaporator kemudian 

didiamkan dalam suhu ruang hingga diperoleh 

ekstrak murni yang berbentuk pasta. 

 

Persiapan Hewan Uji 

Sebelum dilakukan penelitian 25 ekor 

mencit jantan berumur ± 3bulan diaklimatisasi 

selama 1 minggu dalam kandang yang baik untuk 

menyesuaikan dengan lingkungannya dan diberi 

makan dan minum. Hewan uji yang akan 

digunakan terlebih dahulu dipuasakan selama 16 
jam, tetapi tetap diberi minum. Mencit diinduksi 

kadar glukosa darahnya dengan menggunakan 

aloksan dengan dosis 65 mg/kg BB mencit sesuai 

dengan standar dosis pemberian aloksan secara 

intravena (Szkudelski, 2001). Mencit yang telah 

diinduksi kemudian diukur lagi kadar glukosa 

darahnya setelah seminggu pemberian aloksan. 

Mencit dinyatakan diabetes jika kadar gula 

darahnya meningkat yaitu >200 mg/dL. 

Pengujian Ekstrak Batang Karamunting 

(Melastoma malabathricum L.) Terhadap 

Hewan Uji Mencit (Mus musculus). 

Tahap ini 25 ekor hewan uji dari kelima 

kelompok percobaan yang telah diabetes 

terkecuali kontrol negative. Hewan uji kemudian 

diukur kenaikan kadar glukosa darahnya (hari ke- 

0). Hewan kelompok perlakuan diberi perlakuan 

ekstrak batang karamunting sesuai dosis secara 

oral yaitu perlakuan 1 sebanyak 0,22 mg/mL, 

perlakuan 2 sebanyak 0.23 mg/mL , dan 
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perlakuan 3 sebanyak 0.25 mg/mL. Untuk 

kelompok kontrol positif diberi obat anti diabetes 

glibenklamid, dan kelompok kontrol negatif 
diberi aquadest selama perlakuan. 

Pengukuran kadar glukosa darah mencit 

diukur pada hari ke 0 sebelum pemberian sampel, 

kemudian setelah diberi sampel uji dilakukan 

pengukuran kembali kadar glukosa darah pada 

hari ke 7 dan 14 hingga kadar glukosa darah 

mencit <200 mg/dL. Pengambilan darah 

dilakukan dengan cara melukai sedikit ekor 

mencit kemudian darahnya di ambil dan kadar 

glukosa darahnya diukur dengan menggunakan 

alat pengukur gula darah (GlucoDr Plus AGM 
3000) 

 

Analisa Data  

Analisis data kadar gula darah (mg/dL) 

disajikan dalam bentuk tabel. Analisis statistik 

rerata kadar gula darah menggunakan uji Non 

Parametriks yaitu uji Kruskal Wallis untuk 

mengetahui adanya beda nyata. 

 

 

 

Hasil Dan Pembahasan 
Induksi diabetes pada mencit dalam penelitian ini menggunakan metode perusakan pankreas dengan 

memberikan diabetonik yaitu aloksan. Dosis aloksan 65 mg/kg BB secara intravena mampu membuat kondisi 

diabetes pada tikus (Szkudelski, 2001). Pengukuran kadar gula darah mencit dilakukan sebanyak 3 kali yaitu 

pada saat diinduksi aloksan, minggu ke 1 dan ke 2 setelah pemberian ekstrak batang karamunting. Hasil 

pengukuran reratakadar gula darah setelah diinduksi aloksan dan pemberian ekstrak pada minggu ke 1 dan ke 

2 dapat dilihat tabel 4.1 

 

Tabel 4.1 Nilai rerata (mean ± SE) Kadar Gula Darah mg/dL Mencit (Mus musculus) Sesudah Pemberian 

Aloksan, pada minggu ke 1 dan minggu ke 2. 

 

Keterangan : K (+) = Kontrol positif, PI = ekstrak batang karamunting 5 mg/kg BB, PII = ekstrak batang 

karamunting 10 mg/kg BB, PIII= 20 mg/kg BB. Nilai mean±SE menunjukkan tidak terdapat adanya beda 

nyata yang signifikan pada variabel darah antar kelompok. SPA = Sesudah Pemberian Aloksan 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kadar gula darah kelompok kontrol (+) dibandingkan dengan 

kelompok perlakuan I, II dan III memiliki rata-rata yang berbeda. Dari hasil uji Kruskal Wallis, maka 

diketahui bahwa tidak terdapat adanya beda nyata terhadap kelompok kontrol (+) dengan perlakuan I, II dan 

III. 

 

Aloksan merupakan agen penginduksian 

diabetes yang sering digunakan dalam penelitian, 
karena kemampuannya untuk membuat hewan uji 

terkondisi menjadi diabetes mellitus. Aloksan 

berpengaruh terhadap 2 mekanisme patologi yang 

berbeda dengan jelas dalam membuat diabetes 

mellitus, yaitu secara selektif mampu 

menghambat sekresi insulin yang diinduksi oleh 

glukosa melalui penghambatan khusus oleh 

sensor glukosa di dalamsel β (glukokinase) dan 

menginduksi pembentukan ROS (Reactive 

Oxygen Spesies) (Lenzen, 2008) 

Dalam penelitian ini, mencit yang mendapat 
perlakuan aloksan termasuk kelompok diabetes 

mellitus tipe 1. Aloksan bereaksi dengan merusak 

substansi  esensial di dalam sel beta pankreas 

sehingga menyebabkan berkurangnya granula –

granula pembawa insulin di dalam sel beta 
pankreas. Aloksan meningkatkan pelepasan 

insulin dan protein dari sel beta pankreas tetapi 

tidak berpengaruh pada sekresi glukagon. Aksi 

toksik aloksan juga dimediasi oleh radikal bebas. 

Radikal bebas yang dibentuk oleh reaksi redoks.  

 Dari tabel 4.1 dapat dilihat rerata kadar gula 

darah perlakuan baik kontrol (+) maupun PI, PII, 

PIII setelah pemberian aloksan mengalami 

kenaikan, yang tertinggi pada PI yaitu  328 ± 

90.43. Menurut Szkudelski (2001), aloksan di 

dalam tubuh  mengalami metabolisme oksidasi 
reduksi yang menghasilkan radikal bebas. Dari 

radikal bebas inilah yang menyebabkan kerusakan 

 

Variabel 

Perlakuan 

K(+) PI PII PIII 

SPA 227.5 ± 8.33 328 ± 90.43 214.75 ± 10.96 276 ± 18.77 

Minggu 1 213.25 ± 7.28 323.25± 89.08 204.50 ±13.84 236.25 ± 16.754 

Minggu 2 193.75 ± 2.68 273.50 ± 47.02 196 ± 13.96 188.25 ± 4.88 
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sel β pancreas, sehingga resistensi insulin 

berkurang dan mengakibatkan kadar gula darah 

dalam tubuh meningkat. Aksi radikal bebas 
dengan rangsangan tinggi juga dapat 

meningkatkan konsentrasi kalsium sitosol yg 

menyebabkan destruksi cepat sel beta.  

 Sedangkan untuk rerata penurunan kadar gula 

darah sendiri yang paling terlihat yaitu pada dosis 

20 mg/kg BB yaitu dari 276 ± 18.77 menjadi 

188.25 ± 4.88. Berdasarkan hasil uji fitokimia 

ekstrak batang Karamunting positif mengandung 

senyawa seperti Alkoloid, Flavonoid, Fenolik, 

dan Steroid. Diduga senyawa metabolit sekunder 

yang terdapat di dalam batang karamuntinglah 
yang menyebab kan penurunan tersebut. Menurut 

Wulandari (2010), flavonoid merupakan 

kandungan yang terdapat pada berbagai tumbuhan 

yang diketahui memiliki potensi sangat berguna 

bagi kesehatan termasuk antidiabetes, 

antihipertensi, dan kardioprotektif.  

 Dalam penelitian Balamurugan et al., (2014), 

melaporkan bahwa pemberian ekstrak daun 

karamunting (Melastoma malabathricum L.) 

untuk tikus hiperglikemik yang diinduksi aloksan 

menunjukkan penurunan kadar gula darah yang 

signifikan. Analisis fitokimia menunjukkan 
adanya kandungan fitokimia kuat dalam M. 

Malabathricum L. seperti flavonoid, terpenoid, 

glikosida, steroid, saponin, dan fenol. Beberapa 

author sudah melaporkan bahwa flavonoid, 

steroid/terpenoid, asam fenol diketahui sebagai 

prinsip senyawa bioaktif antidiabetes (Alagammal 

et al., 2012.)  

 Mekanisme molekuler yang mendasari efek 

flavonoid belum dipahami, tetapi berdasarkan 

struktur kimianya, kemungkinan berkaitan dengan 

sifat antioksidan dan anti radikal bebas. 
Kebanyakan flavonoid sulit diserap, tetapi 

dimetabolisme secara ekstensif, dan cepat 

diekskresikan dari tubuh. Akibatnya, 

konsentrasinya dalam serum dan jaringan sangat 

rendah, apalagi bila ditargetkan untuk aktivitas 

antioksidan di jaringan perifer pasti sangat kecil. 

Kadarnya yang relatif tinggi dalam saluran 

pencernaan, menyebabkan flavonoid dapat 

bertindak sebagai antioksidan dan antipatogenik.  

Menurut Coskun et al, (2005) flavonoid dapat 

mencegah kerusakan sel β pancreas, karena 
kemampuannya dalam melindungi sel islet 

pancreas dari pancreas dari dari kerusakan 

oksidatif .   

Hasil dari uji statistik, ekstrak batang 

karamunting diketahui dosis 5mg/kg BB, 

10mg/kg BB, dan 20 mg/kg BB kurang potensi 

dalam menurunkan kadar glukosa darah mencit. 

Ekstrak dapat dikatakan potensi menurunkan 

kadar glukosa darah apabila adanya beda nyata 

dengan glibenklamid. 

 

Penutup 

 

Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa ekstrak batang 

karamunting dosis 5mg/kg BB sampai dengan 20 

mg/kg BB belum memberikan efek penurunan 

kadar glukosa darah mencit yang diinduksi 

aloksan. 

 

Saran 

 Sebaiknya perlu dilakukan uji lanjut dengan 

dosis di atas 20 mg/kg BB agar dapat mengetahui 
dosis efektif yang dapat mencapai penurunan 

kadar gula darah menjadi normal dan 

histopatologinya terhadap penyembuhan sel β 

penghasil insulin. 
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