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RINGKASAN 

 

Penelitian ini dilakukan karena Badan Kesehatan Dunia (WHO) memprediksi 

kenaikan jumlah penderita diabetes di Indonesia dari 8,4 juta tahun 2000 menjadi 21,3 juta 

di tahun 2030. Salah satu usaha  yang dilakukan untuk mengobati diabetes adalah dengan 

menggali sumber alam nabati yang secara empiris telah banyak dilakukan. Tanaman yang 

dapat digunakan adalah  buah mahkota dewa dan daun salam. Kandungan flavonoid dan 

saponin dalam kedua tanaman tersebut dapat menginhibisi enzim alfa glukosidase dalam 

memecah karbohidrat menjadi glukosa. Sehingga absorbsi glukosa berkurang dan 

menurunkan kadar glukosa dalam darah. Efek jangka pendek adalah menurunkan terjadinya 

awal hiperglikemia dan menurunkan HbA1C untuk efek jangka panjang.  

Penelitian dilakukan dalam waktu satu tahun mulai dari pembuatan simplisia daging 

buah mahkota dewa dan daun salam, selanjutnya simplisia dikarakterisasi meliputi uji 

penetapan kadar air dan kadar abu. Simplisia diekstraksi hingga menjadi ekstrak kering dan 

dilakukan uji kadar air, kadar abu, fitokimia (alkaloid, flavonoid, tanin, saponin)  dan kadar 

flavonoid total. Ekstrak kering diolah menjadi bentuk sediaan granul instan dengan 

berbagai konsentrasi pengikat PVP 3% (FI), 4% (FII), dan 5% (FIII). Pengujian mutu 

granul instan meliputi uji organoleptik, kadar air, daya alir granul, uji tinggi endapan, kadar 

flavonoid dan uji stabilita. Granul instan yang memiliki mutu terbaik dilakukan  uji 

preklinik untuk mengetahui efektifitasnya sebagai antidiabetes pada tikus putih jantan yang 

diinduksi aloksan. Kelompok perlakuan terdiri atas 4 kelompok yaitu kelompok I kontrol 

positif diberikan obat antidiabetes metformin, kelompok II diberikan granul instan 1 kali 

per hari, kelompok III diberikan granul instan 2 kali per hari dan kelompok IV kontrol 

negatif hanya diberi pakan dan air minum. Seluruh data hasil penelitian diolah 

menggunakan statistik. 

Berdasarkan hasil pengujian mutu granul menunjukkan granul yang dihasilkan 

berwarna coklat, rasa manis dan aroma khas coklat. Hasil evaluasi granul untuk formula II 

dan III memenuhi syarat kadar air, aliran granul dan tinggi endapan tetapi dari segi 

ekonomisnya dipilih formula II sebagai formula terbaik dengan kadar air 1,83%, kadar abu 

1,433%, aliran granul bersifat mudah mengalir, dan tinggi endapan 0,3 cm. Hasil 

pengujian kadar flavonoid total terhadap ekstrak kering daging buah mahkota dewa 6,256 

%, ekstrak kering daun salam  2,207  %  dan  sediaan  granul  instan  4,798  %.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pemberian granul instan kelompok  III  dengan  dosis 

90mg/200g  BB  yang diberikan dua  kali  sehari  terjadi  penurunan  kadar  gula  darah  

yang signifikan. 

Pengujian stabilitas dilakukan dengan dua suhu yang berbeda yaitu suhu 

kamar (25-30 0C) dan suhu stabilitas dipercepat (40-45 0C) dengan waktu penyimpanan 3 
(tiga) bulan. Selama dilakukan uji stabilitas, parameter yang diamati adalah organoleptik, 
kadar air, tinggi endapan setiap 2 minggu, dan kadar flavonoid total setiap 4 minggu. 

Sediaan granul instan stabil disimpan pada suhu (25-30 0C) selama 3 minggu.
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 BAB 1. PENDAHULUAN  

 

 

Latar  Belakang 

Diabetes mellitus atau lebih dikenal dengan penyakit gula atau kencing manis 

diakibatkan oleh kekurangan hormon insulin. Hal ini disebabkan oleh pankreas sebagai 

produsen insulin tidak memproduksi insulin dalam jumlah cukup besar daripada yang 

dibutuhkan oleh tubuh, sehingga pembakaran dan penggunaan karbohidrat tidak 

sempurna (Studiawan, 2005). Diabetes mellitus di Indonesia saat ini menduduki peringkat 

keempat terbanyak setelah Amerika Serikat, Cina dan India. Badan Kesehatan Dunia 

(WHO) memprediksi kenaikan jumlah penyandang diabetes di Indonesia dari 8,4 juta 

pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030 (Suharmiati, 2012). Dalam 

penanggulangan diabetes, obat hanya merupakan pelengkap dari diet. Obat antidiabetes 

oral berguna untuk penderita yang alergi terhadap insulin atau yang tidak menggunakan 

suntikan insulin. Kebanyakan obat antidiabetes oral memberikan efek samping yang tidak 

diinginkan sehingga para ahli mengembangkan sistem pengobatan tradisional untuk 

diabetes mellitus yang relatif aman (Studiawan, 2005). 

Tanaman obat yang berpotensi sebagai antidiabetes antara lain buah mahkota 

dewa [Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl.] dan salam (Syzygium polyanthum Wight.). 

Mekanisme bahan tanaman dalam menghambat kenaikan glukosa darah antara lain 

melalui penghambatan enzim pemecah sukrosa dan karbohidrat, hambatan absorbsi 

glukosa, menghambat aktivitas serotonin sehingga menaikkan pelepasan insulin dari 

pankreas (Suharmiati, 2012). Penggunaan obat dari bahan tanaman oleh masyarakat 

kebanyakan dalam bentuk kombinasi beberapa bahan yang dimaksudkan untuk 

mendapatkan efek pengobatan yang terbaik. Berdasarkan kesamaan khasiat antara daging 

buah mahkota dewa  dengan daun salam dalam menurunkan kadar glukosa darah, maka 

perlu dikembangkan sediaan yang praktis pemakaiannya, disukai oleh konsumen dan 

memiliki potensi pasar yang besar. Salah satu pengembangan sediaan yang akan 

dilakukan adalah dalam bentuk granul instan herbal.  

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan campuran ekstrak daging buah 

mahkota dewa dan daun salam pernah dilakukan.  Asih (2013) membuat formula sediaan 

granul instan yang disukai panelis dengan komposisi ekstrak daging buah mahkota dewa 

5,6% dan daun salam 2,6%, pemanis sukralosa 0,5% dengan berat setiap sachet 5 g. 

Selanjutnya dilakukan uji pra klinis menggunakan granul instan tersebut terhadap tikus 

hiperglikemia yang diinduksi aloksan dengan mengkonversi dosis granul instan dari 
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manusia ke tikus. Efektivitas terbaik sebagai antihiperglikemia ditunjukkan dari dosis 

granul instan 900 mg/200g BB (setara berat 50 g granul instan) dengan pemberian satu 

kali sehari dan pengobatan tercapai pada hari ke-26 (Wulandari, 2014).  

Pengobatan diabetes dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Penggunaan 

sediaan untuk pengobatan jangka panjang mungkin berakibat toksik. Sehingga perlu 

dilakukan uji toksisitas untuk mengetahui adanya efek toksik atau menilai batas 

keamanan dan tingkat berbahaya suatu zat yang dikonsumsi (Zaetun, 2014). Berdasarkan 

hasil uji toksisitas sediaan granul instan tersebut yang dilakukan oleh Putri (2015), bahwa 

pemberian granul instan campuran ekstrak daging buah mahkota dewa dan daun salam 

dengan dosis tertinggi 80.000 mg/kgBB tidak menyebabkan kematian pada hewan coba 

tikus putih. 

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut pengembangan sediaaan dilakukan 

dengan mengubah dosis campuran ekstrak, meningkatkan mutu sediaan dan menguji 

efektifitasnya sebagai antidiabetes pada hewan coba. Dosis akan ditingkatkan menjadi 

dua kali dosis awal yaitu ekstrak daging buah mahkota dewa 11,2 % dan daun salam 

5,2%. Mutu sediaan ditingkatkan melalui penambahan bahan pengikat PVP K30  dengan 

konsentrasi  bervariasi yaitu 3%, 4% dan 5%.  Jenis pengikat  sangat berpengaruh 

terhadap mutu granul instan yang akan dibuat. Pengujian efektifitas antidiabetes 

dilakukan terhadap hewan coba tikus putih jantan yang diberi beberapa perlakuan. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah saat dosis campuran ekstrak daging 

buah mahkota dewa dan daun salam ditingkatkan maka perlu ditinjau efektivitasnya 

sebagai antidiabetes. Penggunaan bahan pengikat dengan konsentrasi tertentu akan 

mempengaruhi mutu granul instan. Tujuan khusus dan hasil luaran yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah memperoleh sediaan  granul instan herbal dengan mutu yang 

memenuhi syarat dan efektif sebagai antidiabetes. Sediaan granul instan herbal yang 

dihasilkan dapat menjadi alternatif pengobatan antidiabetes sehingga taraf kesehatan 

masyarakat lebih meningkat dan risiko kematian akibat diabetes menjadi lebih rendah. 

 

BAB 2. TINJAUAN  PUSTAKA  

 

2.1 Tanaman Mahkota Dewa dan Daun Salam 

2.1.1 Mahkota Dewa [Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl.] 

Mahkota dewa adalah tanaman obat tradisional yang banyak tumbuh di Papua. 

Tanaman peneduh ini tergolong ke dalam famili Thymelaeacea, dengan nama species 
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Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl. Daging buahnya berwarna putih dengan biji 

berwarna cokelat. Buah mahkota dewa mengandung senyawa kimia antara lain alkaloid, 

terpenoid, saponin dan senyawa resin (Pusat Studi Biofarmaka LPPM IPB, 2010). Buah 

Mahkota Dewa dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Buah Mahkota Dewa 

Secara kualitatif mahkota dewa mengandung beberapa zat aktif seperti: i) alkaloid, 

bersifat detoksifikasi yang dapat menetralisir racun di dalam tubuh, ii) saponin yang 

bermanfaat sebagai antibakteri dan virus, mengurangi kadar gula darah, mengurangi 

penggumpalan darah, iii) flavonoid berfungsi sebagai antioksidan, dan iv) polifenol yang 

berfungsi sebagai antihistamin (Kardono, 2003). 

Senyawa flavonoid yang terdapat pada mahkota dewa memiliki efek antioksidan 

yang berperan menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh sehingga dapat 

melindungi kerusakan sel-sel pankreas dari radikal bebas (Pranata, 2007). Senyawa 

alkaloid berperan menurunkan glukosa darah dengan cara menghambat absorpsi glukosa 

di usus, meningkatkan transportasi glukosa di dalam darah, merangsang sintesis glikogen 

dan menghambat sintesis glukosa dengan menghambat enzim glukosa 6-fosfatase, 

fruktosa 1,6-bifosfatase serta meningkatkan oksidasi glukosa melalui glukosa 6-fosfat 

dehidrogenase. Saponin bekerja dengan cara menurunkan absorbsi glukosa di usus, 

menghambat transporter glukosa Glut-1, meningkatkan pemanfaatan glukosa di jaringan 

perifer dan penyimpanan glikogen serta peningkatan sensitifitas reseptor insulin di 

jaringan (Santoso dan Saryono, 2006).  

2.1.2 Tanaman Salam (Syzygium polyanthum Wight.) 

Daun salam memiliki nama ilmiah Syzygium polyanthum, merupakan famili 

Myrtaceae yang tumbuh liar di hutan dan pegunungan atau ditanam di pekarangan dan 

sekitar rumah. Kandungan kimia yang terdapat dalam daun salam adalah minyak atsiri 
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(0,05%) yang mengandung sitral dan eugenol, tanin dan flavonoid (Studiawan, 2005). 

Selain digunakan sebagai bumbu masak, daun salam juga dikenal oleh masyarakat kita 

sebagai salah satu obat tradisional. Daun salam berkhasiat dalam mengobati sakit perut, 

menghentikan buang air besar, darah tinggi, gatal, antiradang dan diabetes (BPOM,  

2007). Daun Salam dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Daun salam 

Hasil penelitian Studiawan (2005) diketahui bahwa glikosida flavonoid yang 

terkandung dalam daun salam diduga bertindak sebagai penangkap radikal hidroksil 

seperti halnya Amygdalin,  sehingga dapat mencegah aksi diabetogenik dari aloksan. 

2.2 Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus adalah penyakit yang disebabkan kelainan metabolik glukosa 

akibat difisiensi atau penurunan efektivitas insulin. Insulin merupakan hormon yang 

berperan dalam metabolisme glukosa dan disekresi oleh sel beta pada pankreas. 

Kurangnya sekresi insulin menyebabkan kadar glukosa dalam darah meningkat dan 

melebihi batas normal jumlah glukosa yang seharusnya ada dalam darah. Apabila 

keadaan ini berlanjut dan melewati ambang batas ginjal, zat gula akan dikeluarkan 

bersama air seni melalui saluran ureter (Wijayakusuma, 2004). 

Macam-macam Diabetes Mellitus:  

 Diabetes Mellitus Tipe 1 (IDDM=Insulin Dependent Diabetes Mellitus) terjadi 

karena adanya gangguan pada pankreas yang menyebabkan pankreas tidak 

mampu memproduksi insulin dengan optimal. Keadaan tersebut disebabkan 

kerusakan sel beta pankreas baik oleh proses autoimun maupun idiopatik sehingga 

produksi insulin berkurang bahkan terhenti (Helmawati, 2014). 

 Diabetes Mellitus Tipe 2 (NIDDM=Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus) 

disebabkan organ pankreas penderita mampu memproduksi insulin dengan jumlah 

yang cukup namun sel-sel tubuh tidak merespon insulin yang dilepaskan pankreas 

(resistensi insulin). Resistensi insulin ini menyebabkan glukosa yang tidak 
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dimanfaatkan akan tetap berada di dalam darah yang semakin lama semakin 

menumpuk. Saat yang sama, pankreas memproduksi insulin dalam jumlah 

berlebih. Lama-kelamaan dalam kondisi yang tidak terkontrol pankreas akan 

mengurangi jumlah produksi insulin (Helmawati, 2014). 

 Diabetes Mellitus Gestasional (GDM=Gestational Diabetes Mellitus): Diabetes 

Mellitus Gestasional (GDM=Gestational Diabetes Mellitus) adalah keadaan 

diabetes atau intoleransi glukosa yang timbul selama masa kehamilan, dan 

biasanya berlangsung hanya sementara atau temporer. Sekitar 4-5% wanita hamil 

diketahui menderita GDM dan umumnya terdeteksi pada atau setelah trimester 

kedua (DepKes RI, 2005). 

2.3 Aloksan 

Aloksan (2,4,5,6-tetraoksipirimidin;5,6-dioksiurasil) merupakan senyawa 

hidrofilik dan tidak stabil. Aloksan secara cepat dapat mencapai pankreas, aksinya 

diawali oleh pengambilan yang cepat oleh sel beta Langerhans. Pembentukan oksigen 

reaktif yang merupakan faktor utama pada kerusakan sel tersebut. Pembentukan oksigen 

reaktif diawali dengan proses reduksi aloksan dalam sel beta Langerhans. Aloksan 

mempunyai aktivitas tinggi terhadap senyawa seluler yang mengandung gugus SH, 

glutation tereduksi (GSH), sistein dan senyawa sulfhidril terikat protein (misalnya  SH-

containing enzyme). Hasil dari proses reduksi aloksan adalah asam dialurat, yang 

kemudian  mengalami reoksidasi menjadi aloksan, menentukan siklus redoks untuk 

membangkitkan radikal superoksida.  

Radikal superoksida dapat membebaskan ion ferri dari ferinitin, dan mereduksi 

menjadi ion ferro. Selain itu, ion ferri juga dapat direduksi oleh radikal aloksan. Radikal 

superoksida mengalami dismutasi menjadi hidrogen peroksida, berjalan spontan dan 

kemungkinan dikatalisis oleh superoksida dismutase. Salah satu target dari oksigen 

reaktif adalah DNA pulau Langerhans pankreas. Kerusakan DNA tersebut menstimulasi 

poly ADP-ribosylation, proses yang terlibat pada  DNA repair. Adanya ion ferro dan 

hidrogen peroksida membentuk radikal hidroksi yang sangat reaktif melalui reaksi fenton 

(Nugroho, 2006).  

2.4 Granul Instan 

Granul adalah gumpalan-gumpalan dari partikel-partikel yang kecil. Berbentuk 

tidak merata dan menjadi seperti partikel tunggal yang lebih besar. Ukuran biasanya 

berkisar antara ayakan mesh 4-12, tergantung pada tujuan pemakaiannya (Ansel, 1989). 

Definisi dari granulasi adalah proses pembuatan granul yang bertujuan untuk 
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meningkatkan aliran serbuk dengan jalan membentuknya menjadi bulatan atau agregat 

dalam bentuk yang beraturan yang disebut granul (Lachman, 1989). 

Pembuatan granul dapat dibedakan menjadi 2 cara yaitu : granulasi basah dan 

kering. Granulasi basah dibuat dengan cara zat berkhasiat, dan zat pengisi dicampur baik-

baik, lalu dibasahi dengan larutan pengikat, bila perlu ditambah bahan pewarna. Setelah 

itu diayak menjadi granul, dan dikeringkan pada suhu 40-500 C. Granulasi kering khusus 

digunakan untuk bahan-bahan yang tidak dapat diolah dengan metode granulasi basah, 

karena kepekaannya terhadap uap air. Pada metode granulasi kering: zat aktif, zat pengisi, 

dan zat bahan pengikat, dicampur dan di “slugged” atau kompresi menjadi tablet. Setelah 

itu tablet dipecah menjadi granul dan kemudian diayak kembali. 

2.5 Bahan Tambahan  

Menurut Anwar tahun 2012, pada umumnya setiap sediaan farmasi yang  meliputi 

obat modern, obat tradisional, dan kosmetik mempunyai komposisi yang terdiri atas 

bahan aktif, eksipien utama dan eksipien pendukung.  Eksipien adalah zat yang 

digunakan sebagai tambahan atau pendukung dalam suatu formula sediaan, bersifat inert 

dan tidak mempunyai efek farmakologi. Sediaan farmasi, khususnya sediaan obat di 

samping mengandung eksipien utama, ada kalanya memerlukan eksipien pendukung 

untuk menyempurnakan sediaan yang dibuat seperti zat warna, flavor, pengawet, dan 

lain-lain.  Sebagai contoh, eksipien utama yang diperlukan adalah bahan pengisi, 

pengikat, penghancur, glidan, lubrikan. 

Tujuan penggunaan eksipien dalam sediaan obat yaitu sebagai bahan pembantu 

selama proses pembuatan sediaan berlangsung, mencegah, mendukung atau 

meningkatkan stabilitas dan bioavailabilitas, membantu identifikasi produk, 

meningkatkan atribut lainnya seperti keamanan, efektivitas produk obat selama 

penyimpanan atau penggunaan. Beberapa persyaratan untuk eksipien yaitu : inert, stabil 

secara fisik dan kimia, bebas mikroba perusak dan patogen. mendukung bioavailabilitas, 

tersedia dalam perdagangan, harga relatif murah.  

Berikut eksipien yang digunakan pada pembuatan granul instan: 

Polivinilpirolidin (PVP): merupakan polimerasi dari 1-vinilpirolidon-2-on. Bentuknya 

berupa serbuk putih kekuningan, berbau lemah atau tidak berbau dan higroskopis. PVP 

mudah larut dalam air, etanol 95% dan dalam kloroform. Kelarutan tergantung dari bobot 

rata-rata dan larut dalam eter P (Depkes RI, 1995). 

Laktosa: merupakan serbuk atau massa hablur, keras, putih atau putih krem, tidak 

berbau, rasa sedikit manis, stabil di udara, tetapi mudah menyerap bau. Sangat mudah 
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larut dalam air, lebih mudah larut dalam air mendidih, sukar larut dalam etanol, tidak 

larut dalam klorofom dan dalam eter. Titik leleh 1600-1860 C. Laktosa dapat digunakan 

sebagai pengisi (Depkes RI, 1995).  

Sukralosa: merupakan senyawa berbentuk kristal berwarna putih; tidak berbau; mudah 

larut dalam air, metanol dan alkohol; sedikit larut dalam etil asetat, serta berasa manis 

tanpa purna rasa yang tidak diinginkan. Sukralosa memiliki tingkat kemanisan relatif 

sebesar 600 kali tingkat kemanisan sukrosa dengan tanpa nilai kalori. JECFA (Joint 

FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) menyatakan sukralosa merupakan 

bahan tambahan pangan yang aman untuk dikonsumsi manusia dengan ADI (Acceptable 

Daily Intake) sebanyak 10 sampai dengan 15 mg/kgBB. 

2.6 Roadmap Penelitian 

Pada tahap awal penelitian (tahun 2013-2015) telah dilakukan pembuatan formula 

granul instan dengan variasi jenis pemanis yang digunakan, selanjutnya dilakukan uji 

preklinis tentang efektifitasnya sebagai antihiperglikemia pada hewan tikus putih jantan. 

Uji toksisitas telah dilakukan pula karena dalam pengobatan sebagai antidiabetes perlu 

pemakaian jangka panjang sehingga perlu menilai batas keamanannya. 

Berdasarkan hasil dari tahap awal penelitian yang menunjukkan prospek yang 

cukup baik dari granul instan maka dilakukan tahap pengembangan. Tahap 

pengembangan akan dilakukan mulai tahun 2016-2017, yaitu optimasi formula sediaan 

granul instan, uji preklinis pada hewan coba untuk mengetahui efektifitasnya sebagai 

antidiabetes. Setelah diperoleh hasil bahwa granul instan memiliki khasiat yang baik 

maka dilakukan uji stabilita sediaan. Hasil uji stabilita menunjukkan umur simpan 

sediaan (waktu kadaluarsa) dan suhu penyimpanan yang tepat. Roadmap penelitian 

dipetakan dalam Gambar 3. Luaran penelitian ini akan dipublikasikan dalam jurnal 

nasional yaitu Majalah Obat Tradisional (terakreditasi DIKTI- UGM) dan Fitofarmaka 

(tidak terakreditasi- UNPAK)  
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Gambar 3. Roadmap Penelitian 
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1 Tujuan Penelitian 

a. Memperoleh informasi tentang mutu granul instan kombinasi ekstrak buah 

mahkota dewa dan daun salam dengan pengikat PVP K-30. 

b. Memperoleh data formula terbaik berdasarkan variasi pengikat PVP K- 30 yang 

digunakan.  

c. Memperoleh informasi tentang stabilita sediaan granul instan yang disimpan 

pada suhu kamar (25-30oC), suhu stabilita dipercepat (40-45oC). 

d. Memperoleh data kadar flavonoid total dalam granul instan. 

e. Menentukan  dosis  optimal  granul  instan  campuran  ekstrak  buah mahkota 

dewa dan daun salam pada tikus jantan. 

f. Menentukan lama waktu pemberian yang paling efektif dari granul instan 

ekstrak buah mahkota dewa dan daun salam. 

g. Menentukan lama waktu dosis pemeliharaan dan pengobatan diabetes melitus. 

 

3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini akan diperoleh bentuk sediaan  granul instan herbal dengan 

mutu yang memenuhi syarat, tidak toksik, mempunyai stabilitas yang baik dan efektif 

Tahap Awal 

Penelitian  

(2013 – 2015) 

Tahap 

Pengembangan 

(2016 – 2017) 

Tahap Akhir 

Pengembangan 

(2018-2019) 
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sebagai antidiabetes. Sediaan granul instan herbal yang dihasilkan dapat menjadi 

alternatif pengobatan diabetes sehingga taraf kesehatan masyarakat lebih meningkat dan 

risiko kematian akibat diabetes menjadi lebih rendah.  

 

BAB 4.  METODE PENELITIAN 

 

4.1 Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian meliputi pembuatan simplisia daging buah mahkota dewa dan 

daun salam, selanjutnya simplisia dikarakterisasi meliputi uji penetapan kadar air, kadar 

abu dan hasil rendemen. Simplisia diekstraksi sehingga menjadi ekstrak kering dan 

dilakukan uji kadar air, kadar abu, fitokimia (alkaloid, flavonoid, tanin, saponin) dan 

kadar flavonoid total. Ekstrak kering diolah menjadi sediaan granul instan dengan 

berbagai konsentrasi pengikat PVP K30 (3%, 4%, 5%), selanjutnya dilakukan pengujian 

mutu granul instan meliputi uji organoleptik, kadar air, daya alir granul, uji tinggi 

endapan, kadar flavonoid total dan uji stabilita. Granul instan dengan mutu terbaik akan 

diuji efektifitasnya sebagai antidiabetes pada hewan tikus putih jantan yang telah 

diinduksi aloksan.  

4.2 Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan selama 1 tahun, mulai dari bulan Januari  hingga 

Desember 2017. Jadwal rencana kerja terlampir. Seluruh proses penelitian dilakukan di  

Laboratorium Farmasi, FMIPA Universitas Pakuan. 

4.3 Alat Dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: oven, grinder, vakum 

evaporasi (OGAWA®), ayakan mesh 8, 12, 16, dan 30,  tanur, botol ekstraksi, kain batis, 

oven, Moisture Balance (AND MX-50®), homogenaizer IKA RW 20®, spektrofotometer 

UV-Vis Optizen®, glukometer Eassy Touch®, sonde lambung, spuit dan alat-alat gelas. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging buah mahkota 

dewa (Phaleria macrocarpa ( Scheff.)), daun salam (Sygyzium Polyanthum (Wight)), 

PVP K30 (Polivinilpirolidon), laktosa, sukralosa, dan essence coklat, pereaksi Meyer, 

Bouchardat, Dragendorff, air suling, asam klorida 2 N, dan asam klorida P, alumunium 

klorida, kuersetin, natrium asetat 1 M,  feri klorida 1%, metanol P, metanol PA, eter 

minyak tanah P, etil asetat, serbuk seng, serbuk Mg, aseton P, asam borat P, asam oksalat 

P, asam asetat 10%, etanol 95%, 70% dan 30%, tikus putih jantan (Rattus norvegicus L.) 

galur Sprague Dawley 25 ekor dengan bobot sekitar 200 g berumur 3-3,5 bulan, pakan 
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berupa pellet dengan tipe 512, Aloksan, tablet Metformin (Merck®), strip untuk alat 

glukometer. 

4.4  Pembuatan Serbuk Simplisia Daun Salam dan Buah Mahkota Dewa 

Buah mahkota dewa dan daun salam yang akan digunakan dideterminasi terlebih 

dahulu di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kebun Raya Bogor. Selanjutnya 

buah mahkota dewa tua yang berwarna merah dan daun salam tua yang berwarna hijau 

dibersihkan dan dicuci dengan air mengalir sampai bersih. Buah mahkota dewa diiris 1-2 

mm dan daging buah diambil sedangkan bijinya dibuang.  Daun salam dipotong menjadi 

2 bagian, seluruh bahan dikeringkan dalam oven pada suhu kurang lebih 40oC hingga 

kering. Simplisia kering dibersihkan kembali dari kotoran yang mungkin tercemar pada 

saat pengovenan (sortasi kering). Selanjutnya simplisia kering digrinder menjadi 

simplisia serbuk dan diayak menggunakan ayakan mesh 30 dan disimpan dalam wadah 

bersih dan tertutup rapat. Bagan pembuatan serbuk simplisia dapat dilihat pada Lampiran 

1.  

Karakterisasi  Serbuk Simplisia yang dilakukan meliputi: 

 Penetapan kadar air: menggunakan alat Moisture Balance. Persyaratan Kadar air 

simplisia pada umumnya yaitu tidak lebih dari 10 %.  

 Penetapan Kadar Abu:  menggunakan lebih kurang 2 g - 3 g sampel yang telah 

ditimbang seksama, dihitung kadar abu terhadap bahan yang telah dikeringkan di 

udara (DepKes RI, 1995). 

 Perhitungan rendemen serbuk simplisia 

4.5 Pembuatan Ekstrak Kering Daging Buah Mahkota Dewa dan Ekstrak Kering 

Daun Salam  

Serbuk simplisia kering daging buah mahkota dewa dan daun salam masing-

masing ditimbang. Kemudian serbuk simplisia daging buah mahkota dewa dimaserasi 

dengan etanol 70% (1:10) sedangkan daun salam dengan etanol 30 % (1:10). Hasil 

maserasi disaring, filtrat dipisahkan, lalu residu dimaserasi kembali. Maserasi dilakukan 

berulang selama 3 hari. Masing-masing filtrat yang diperoleh dievaporasi menjadi ekstrak 

kering menggunakan vakum evaporasi (OGAWA®).  Pemeriksaan mutu ekstrak kering 

meliputi : kadar air, kadar abu, uji fitokimia dan kadar flavonoid total. Bagan pembuatan 

ekstrak kering dapat dilihat pada Lampiran 6  dan 7. 

Prosedur penetapan kadar air dan kadar abu dilakukan sama dengan serbuk 

simplisia. Uji Fitokimia ekstrak meliputi identifikasi alkaloid, flavonoid, saponin dan 
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tannin (Ahmad, 2013). Penetapan kadar Flavonoid total menggunakan metoda Chang 

(Chang, 2002). 

Penetapan Kadar Flavonoid Total meliputi Penentuan Panjang Gelombang 

Maksimal Kuersetin, Penentuan Waktu Inkubasi Optimum, Pembuatan Kurva Standar 

Kuersetin, dan Penentuan Kadar Flavonoid  Total. Perhitungan kadar: 

 

*Kadar flavonoid total ditentukan masing-masing untuk ekstrak kering daun salam, 

ekstrak kering buah mahkota dewa, dan ekstrak campuran daun salam dan buah mahkota 

dewa. 

3.6 Pembuatan Granul Instan Kombinasi Ekstrak Daging Buah Mahkota Dewa dan 

Ekstrak Daun Salam  

Granul instan yang akan dibuat sebanyak 3 formula, dengan  variasi  perbedaan 

konsentrasi pengikat PVP K30 yang digunakan. Setiap sachet mengandung 5 gram granul 

instan. Setiap kali pemakaian adalah 1 sachet perhari.  

  

Tabel 1. Formula Granul Instan 

Bahan F1 (%) F2  (%) F3 (%) 

Ekstrak kering buah mahkota dewa 11,2 11,2 11,2 

Ekstrak kering daun salam 5,2 5,2 5,2 

PVP K30 3 4 5 

Sukralosa 1 1 1 

Laktosa ditambahkan hingga 100 100 100 

Pengaroma coklat 20 tetes 20 tetes 20 tetes 

 

Proses Pembuatan Granul Instan 

Semua bahan yang akan digunakan diayak menggunakan ayakan mesh 30 dan 

ditimbang sesuai formula. Larutan pengikat dibuat dengan cara menambahkan air hangat 

suhu 50oC ke dalam wadah gelas yang berisi PVP K30. Larutan diaduk dengan 

homogenizer hingga terbentuk larutan jernih dan didiamkan semalam agar mengembang 

sempurna. Ekstrak kering daun salam, ekstrak kering daging buah mahkota dewa, laktosa 

dan sukralosa dicampurkan ke dalam wadah hingga homogen. Larutan pengikat 

ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam campuran tersebut hingga menjadi massa yang 

basah dan dapat dikepal.  Pengaroma coklat ditambahkan ke dalam massa dan diaduk 
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hingga homogen. Massa yang basah diayak menggunakan ayakan mesh 8 di atas nampan 

beralaskan kain batis dan dikeringkan dalam oven dengan suhu 40-50º C hingga kering 

(Kadar air granul < 5%). Bila kadar air telah memenuhi syarat kemudian diayak dengan 

mesh 16 menjadi granul kering dan dikemas dalam wadah sachet.  

 

4.7 Evaluasi Mutu Granul Instan 

 Uji Kadar Air 

Penetapan kadar air granul instan dilakukan dengan menggunakan Moisture 

Balance. Kadar air granul instan pada umumnya tidak lebih dari 10 %. Penetapan kadar 

air dilakukan duplo. 

 Daya Aliran Granul 

Daya aliran granul dilakukan menggunakan 25 g granul yang dilewatkan ke dalam 

corong dan dihitung waktunya hingga seluruh massa granul melewati corong, kemudian 

dicatat waktunya. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali. Perhitungan daya aliran granul 

dilakukan menggunakan rumus:  

 

M 

f  = 

  T 

Keterangan:  f = Daya aliran (gram/detik) 

  M = Massa Granul (gram) 

T = Waktu (detik) 

Tabel 2. Tipe Aliran Berdasarkan Harga Daya Alir  

Harga daya alir (f) Keterangan 

>10 Bebas mengalir 

4 – 10 Mudah mengalir 

1,4 – 4 Kohesif 

<1,4 Sangat kohesif 

Sumber : Aulton, 1988 

 Uji Tinggi Endapan 

Sebanyak 5 g granul instan dimasukkan kedalam beaker glass kemudian dilarutkan 

dengan 100 mL air, diaduk selama 20 detik dengan batang pengaduk dan diamati 

banyaknya endapan yang terjadi selama 15 menit (Mulyadi,2011). 

 Penetapan Kadar Flavonoid Total Granul Instan 

Penentuan kadar flavonoid total pada granul instan dari kombinasi ekstrak daun 

salam (Syzygium polyanthum (Wight)) dan ekstrak buah mahkota (Phaleria macrocarpa), 
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dilakukan tahapan yang sama seperti penentuan kadar flavonoid total ekstrak kering daun 

salam (Syzygium polyanthum (Scheff.)) dan ekstrak  kering buah mahkota (Phaleria 

macrocarpa). 

 Uji Stabilita 
 

Uji Stabilita dilakukan dalam wadah sachet. Evaluasi dilakukan pada suhu yang 

berbeda, yaitu suhu kamar (25°-30°C) dan suhu stabilita dipercepat (40°C-45°C) 

selama 3 bulan dengan selang waktu pengujian 2 minggu. Evaluasi kestabilan dilakukan 

untuk mengetahui kualitas granul instan berdasarkan parameter pemeriksaan 

organoleptik yang meliputi rasa, warna, bau dan uji kadar flavonoid total. Uji stabilita 

dilakukan untuk formulasi granul instan yang terbaik. Waktu pengujian terdapat pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Waktu Pengujian Stabilita. 
 

 

Minggu Ke – 
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Suhu kamar (25-30oC) ** * ** * ** * ** 

Suhu dipercepat (40-45oC) ** * ** * ** * ** 

Keterangan : 
 

* Pemeriksaan organoleptik, uji kadar air, uji aliran granul dan uji tinggi endapan. 

**Pemeriksaan organoleptik, uji kadar air, uji aliran granul, uji tinggi 

endapan dan uji kadar flavonoid total. 

 

4.8 Pengujian Efektifitas Granul Instan pada Hewan Coba 

Uji efektifitas granul instan dilakukan pada sediaan yang memiliki mutu terbaik, 

termasuk kadar flavonoid total tertinggi dan bebas cemaran mikroba. Pengujian dimulai 

dengan menginduksi tikus putih jantan dengan aloksan hingga kadar glukosa darahnya 

tinggi atau melebihi syarat (hiperglikemia). Selanjutnya diberikan pengobatan granul 

instan herbal hingga tercapai penurunan kadar glukosa darah menjadi normal. 

4.8.1 Induksi Aloksan  

Sebelum diinduksi dengan aloksan, tikus dipuasakan dahulu selama 12 jam dan 

hanya diberi air minum. Kemudian diukur kadar gula darah puasanya. Setelah dilakukan 

pengukuran, tikus diinjeksi aloksan 150 mg/kg BB secara intraperitoneal. Tikus yang 

telah diinduksi dengan aloksan dibiarkan selama 5 hari menunggu adanya kenaikan gula 

darah. Hanya tikus dengan kadar gula darah ≥200 mg/dl atau kadar gula darah puasa 

≥126 mg/dl yang digunakan dalam penelitian ini.  
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4.8.2 Pemberian Granul Instan  

 Setelah hewan coba diinduksi aloksan dan kadar gula darahnya mencapai ≥200 

mg /dl hewan coba tersebut dibagi menjadi 4 kelompok perlakuan. Masing-masing 

kelompok terdiri dari 5 ekor tikus. Kelompok perlakuan untuk uji efektivitas granul instan 

terdiri dari: 

1. Kelompok I  : Kontrol positif yang diberi metformin dengan dosis 50mg/kg BB 

secara oral. 

2. Kelompok II : Granul instan kombinasi ekstrak daging buah mahkota dewa dan 

daun salam dalam air suling dengan dosis 90mg/200g BB (setara 5 g granul), 

pemberian secara oral untuk satu kali pemberian dalam sehari (pagi hari). 

3. Kelompok III : Granul instan kombinasi ekstrak daging buah mahkota dewa dan 

daun salam dalam air suling dengan dosis 90mg/200g BB (setara 5 g granul), 

pemberian secara oral dengan dua kali pemberian dalam sehari (pagi dan sore 

hari). 

4. Kelompok IV  : Kontrol negatif hanya diberikan pakan dan air minum tanpa 

diberikan suatu perlakuan. 

Pemberian granul instan dilakukan berturut-turut yang dimulai setelah terlihat 

adanya peningkatan kadar gula darah tikus pasca induksi dengan aloksan.  

4.8.3 Parameter Penelitian 

 Parameter Utama 

 Parameter utama dalam penelitian ini adalah kadar gula darah tikus yang telah 

dipuasakan sebelumnya selama 12 jam. 

 Parameter Penunjang 

 Parameter penunjang yang diukur pada penelitian ini adalah bobot badan, jumlah 

pakan dan air minum yang dikonsumsi selama penelitian. Parameter penunjang 

diperlukan untuk mengetahui gejala diabetes mellitus pada tikus putih jantan. 

 Pengukuran Kadar Gula Darah 

Pengambilan sampel darah melalui ekor tikus dilakukan setelah 4 hari perlakuan 

pemberian granul. Sebelum ekor tikus dilukai, pisau bedah disterilisasi dengan alkohol 

70%. Darah diambil dari ekor tikus dengan cara melukainya kemudian diteteskan pada 

strip yang dipasang pada glukometer Eassy Touch® untuk dilihat kadar glukosa 

darahnya. Ekor tikus dioleskan larutan antiseptik untuk menghindari infeksi. Pengamatan 

kadar glukosa darah dilakukan setelah aklimatisasi, pada hari -5 sebelum induksi aloksan, 
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hari ke-0 (setelah induksi aloksan dan sebagai awal dimulainya pengobatan), 4, 8, 12, 16, 

20, 24, 28, dan 32 setelah pengobatan. Kadar glukosa darah dinyatakan dalam mg/dl.  

 

 

 

Gambar 4. Glukometer Eassy Touch® 

4.8.4  Rancangan Penelitian 

 Untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai antidiabetes dari sediaan granul 

instan kombinasi ekstrak daging buah mahkota dewa dan daun salam pada tikus putih 

jantan, maka data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis sidik ragam 

untuk rancangan acak lengkap faktorial. Faktor A adalah perbedaan dosis (kontrol +, 

dosis 90mg/200g BB satu kali sehari, dosis 90mg/200g BB dua kali sehari, dan kontrol - ) 

dan faktor B adalah lama waktu pengobatan (0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 dan 32 hari), 

sehingga diperoleh kombinasi perlakuan 4x9 yaitu 36 kombinasi perlakuan yang masing-

masing diulang sebanyak 5 kali.  

Model umum rancangan acak lengkap faktorial yang biasa digunakan sebagai berikut : 

Yijk = µ + Ai + Bj+ ABij +Ɛijk 

 

Keterangan : 

Yijk : Respon pada faktor A level ke-I, factor B level ke-j  

µ   :  Rataan Umum 

Ai  :  Pengaruh Faktor A level ke-i 

Bj  :  Pengaruh Faktor B level ke-j 

ABij :  Pengaruh Interaksi Antara faktor A level ke-I dan faktor B level ke-j  

Ɛijk :  Komponen Eror Acak 
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Tabel 4. Kaedah Keputusan 

Hasil Analisis Kesimpulan 

Analisis 

Kesimpuln Penelitian 

1. Fh ≤ F 0.05 Tidak nyata 

(non significant) 

Terima H0 

(Tidak ada perbedaan pengaruh 

antar perlakuan) 

2. F 0.05 < Fh < F 

0.01 

Nyata 

(significant) 

Tolak H0 

(Ada perbedaan pengaruh antar 

perlakuan) 

3. Fh > F 0.01 Sangat nyata 

(highly significant) 

Tolak H0 

(Ada perbedaan sangat nyata antar 

perlakuan) 

 

Hasil analisis menggunakan Rancangan Acak Lengkap pola Faktorial dilanjutkan 

dengan uji lanjut Duncan untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. 

 

BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

 

5.1 Simplisia Daging Buah Mahkota Dewa dan Daun Salam 
 

Daging  buah  mahkota  dewa  tua  yang  digunakan  berasal  dari  Ballitro Bogor 

dan daun salam tua yang digunakan berasal dari kebun didaerah Cilodong Depok. Buah 

mahkota dewa yang siap panen berwarna merah terang. Besarnya rendemen simplisia 

daging buah mahkota dewa yang diperoleh yaitu 11,5%. Sedangkan besarnya rendemen 

simplisia daun salam yang diperoleh sebesar  31,25%  tidak  jauh  dari  hasil  rendemen  

simplisia  yang  dilakukan Prabawati (2015) yaitu rendemen simplisia daging buah 

mahkota dewa 10% dan rendemen simplisia daun salam 32,85%.  

Karakteristik  serbuk  simplisia  daging  buah  mahkota  dewa  yaitu memiliki 

warna coklat muda, tidak berbau dan memiliki rasa yang pahit di lidah. Sedangkan 

karakteristik serbuk simplisia daun salam yaitu memiliki warna hijau, aromanya aromatis 

kuat, memiliki rasa khas daun salam dan sedikit kelat di lidah. Hasil  pengujian  kadar  air  

pada serbuk simplisia  daging buah  mahkota dewa yaitu 4,04% dan kadar air pada 

serbuk simplisia daun salam 4,24% menunjukkan bahwa serbuk simplisia memenuhi 

syarat secara umum bahwa tidak boleh lebih dari 10% (DepKes RI, 2000).  

Kadar abu dari hasil rata-rata serbuk simplisia daun salam adalah 1,65 %. 

Persyaratan kadar abu serbuk simplisia daun salam berdasarkan Materia Medika 

Indonesia Jilid VI (Depkes RI, 1995) yaitu tidak lebih dari 5%.   Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa serbuk simplisia memenuhi persyaratan. Sedangkan untuk kadar 

abu pada buah mahkota dewa diperoleh hasil 3,34% tidak jauh dari hasil kadar abu 
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simplisa buah mahkota dewa berdasarkan penelitian Wiraharjan (2005) yaitu 4,370 %. 

Penentuan kadar abu ini bertujuan untuk mengetahui atau mengidentifikasi kadar zat 

anorganik dan mineral dalam simplisia. Data hasil pengujian kadar air dan kadar abu 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7. 

5.2 Ekstrak Kering Daging Buah Mahkota Dewa dan Daun Salam 
 

Ekstraksi simplisia daging buah mahkota dewa dan daun salam, masing- masing 

dilakukan dengan metode maserasi. Simplisia daging buah mahkota dewa dimaserasi 

dengan pelarut etanol 70% sedangkan simplisia daun salam dimaserasi dengan pelarut 

etanol 30% karena ekstrak etanol 30% daun salam terlihat memberikan efek penurunan 

kadar gula darah pada kelinci setelah mendapat pembebanan glukosa (Wahyono dan 

Susanti, 2008). Proses perendaman dilakukan 1x24 jam selama 3 hari dengan 

perbandingan sampel dan pelarut 1:10. Filtrat yang sudah terkumpul diuapkan dengan 

menggunakan alat vaccum dryer hingga terbentuk ekstrak kering. Ekstrak daging buah 

mahkota dewa dan ekstrak daun salam keduanya memiliki warna yang sama yaitu coklat. 

Hasil ekstraksi terdapat pada Gambar 5. 

 
 

(a)      (b) 

Gambar 5.  Ekstrak kering (a) daging buah mahkota dewa, (b) daun salam 

 

Hasil pengujian kadar air pada ekstrak kering daging buah mahkota dewa 

didapatkan hasil rata-ratanya yaitu sebesar 4,725% dan kadar air ekstrak kering daun 

salam 3,11% tidak jauh dari hasil kadar air ekstrak yang dilakukan Prabawati (2015) 

yaitu ekstrak daging buah mahkota dewa 3,230% dan daun salam 2,065%. Hasil 

pengujian kadar abu pada ekstrak kering daging buah mahkota dewa didapatkan hasil 

rata-ratanya sebesar 3,425% dan kadar abu ekstrak kering daun salam didapatkan hasil 

1,75% berbeda dari hasil penetapan kadar abu pada ekstrak kering daging buah mahkota 

dewa dan ekstrak kering daun salam yang dilakukan Asih (2012) yaitu ekstrak kering 

daging buah mahkota dewa 4,14% dan ekstrak kering daun salam 1,82% kemungkinan 

dapat disebabkan dari tempat tumbuh yang berbeda. Data hasil pengujian kadar air dan 

kadar abu selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8. 

Uji fitokimia dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa metabolit sekunder 

dalam suatu bahan secara kualitatif. Ekstrak daging buah mahkota dewa  dan  daun  
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salam  mengandung  metabolit  sekunder  alkaloid,  flavonoid, saponin dan tanin. 

Beberapa hasil penelitian ilmiah membuktikan bahwa daging buah mahkota dewa 

mengandung alkaloid, saponin, tanin dan flavonoid (BPOM,2006) sedangkan daun 

salam mengandung flavonoid, tanin, alkaloid dan saponin (Pusat Studi Biofarmaka 

LPPM IPB, 2010). 

 

5.3 Hasil Kadar Flavonoid Total 
 

Analisis kandungan total flavanoid dari ekstrak kering daging buah mahkota dewa, 

ekstrak kering daun salam dan granul instan kombinasi ekstrak daging buah mahkota 

dewa dan ekstrak daun salam menggunakan Spektrofotometer UV-Vis. Penentuan 

panjang gelombang maksimum dilakukan menggunakan standar yaitu kuersetin. 

Kuersetin merupakan salah satu jenis flavonoid yang umum digunakan sebagai standar 

dalam penentuan kadar flavonoid, yang secara biologis amat kuat, memiliki aktivitas 

antioksidan yang tinggi (Agestiawaji   dan Sugrani, 2009). Larutan standar kuersetin 

diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada rentang λ 380-780 nm dalam 10 

ppm.  Panjang  gelombang  maksimum  yang  didapat  yaitu  430  nm  dengan 

absorbansi sebesar 0,262. Berdasarkan hasil panjang gelombang maksimum kuersetin 

yang dilakukan Monica (2015) yaitu 430 nm dengan absorbansi sebesar0,277.  

 

Waktu inkubasi optimum ditentukan pada suhu kamar menggunakan panjang 

gelombang maksimum 430 nm pada waktu ke-5, 10, 15, 20, 25, dan 30 menit. Waktu 

optimum yang stabil yaitu pada menit ke-20 dengan absorbansi sebesar 0,335. Untuk   

menganalisis   kadar   flavonoid   total   diperlukan   deret   standar senyawa kuersetin 

dengan variasi 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm,kemudian diukur 

absorbansi pada panjang gelombang maksimum 430 nm dan pada waktu inkubasi 

optimum pada menit ke-20 untuk mendapatkan kurva kalibrasi larutan standar kuersetin. 

Data penentuan panjang gelombang maksimum, waktu inkubasi dan kurva standar tersaji 

pada Lampiran 9.  Berdasarkan hasil penentuan absorbansi larutan standar kuersetin 

didapatkan persamaan regresi liniear y = 0,0985 x + 0,0872 dengan koefisien korelasi 

(R2) adalah 0,9996. Hasil pengukuran absorbansi masing-masing sampel tersaji pada 

Tabel 5. 
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Tabel 5.  Kadar Flavonoid Total 
  

Sampel A ppm Kadar flavonoid (%) 

Ekstrak daun salam 0,365 4,591 2,207 
 

Ekstrak daging buah mahkota dewa 
 

0,465 
 

5,606 
 

6,256 

 

Granul instan 
 

0,533 
 

6,296 
 

4,798 

 

 

Berdasarkan data terlihat bahwa kadar flavonoid total daun salam sebesar 2,207 % 

hasil tersebut lebih besar dibandingkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh 

Vidarsah (2015) sebesar 1,3847% kemungkinan dapat disebabkan proses ekstraksi yang 

berbeda. Hasil flavonoid total pada granul instan kombinasi ekstrak daging buah mahkota 

dewa dan daun salam sebesar 4,798%. Kombinasi ekstrak dalam granul instan 

menunjukkan kandungan total flavonoid lebih sedikit, hal ini dikarenakan granul instan 

berada dalam campuran bahan tambahan lainnya. 

5.4 Formulasi Granul Instan 
 

Sediaan granul instan dibuat dari kombinasi ekstrak kering daging buah mahkota 

dewa dan daun salam sebagai zat aktif dengan tiga formula F1, F2, dan F3 dimana 

setiap formula terdapat perbedaan bahan pengikat  yang digunakan tetapi dari segi 

warna dan aroma sediaan relatif sama. Sediaan granul instan ini dibuat dari campuran zat 

aktif, PVP K-30 sebagai pengikat, laktosa, sukralosa dan pengaroma coklat.  

Hasil Evaluasi Granul Instan 

 

Uji Organoleptik 
 

Sediaan granul instan yang dihasilkan dari ketiga formula memiliki bentuk 

serbuk yang seragam, berwarna coklat, rasa manis dan aroma khas coklat. Hasil granul 

instan disajikan pada Gambar 6. 

 

Gambar 6.  Granul Instan 

Uji Kadar Air 
 

Hasil kadar air yaitu 2,29% (FI), 1,83% (FII), 1,98% (F III). Seluruh formula 

memenuhi persyaratan berdasarkan standar yang ditetapkan SNI (1996), nilai kadar air 
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untuk minuman tradisional yaitu tidak lebih dari 3%. Data pengujian kadar air granul 

instan dapat dilihat pada Lampiran 10. 

Uji Kadar Abu 
 

Hasil penelitian kadar abu menunjukan bahwa kadar abu granul instan formula 1, 2 

dan 3 secara berturut-turut adalah 1,126%, 1,433% dan 1,243%. Nilai kadar abu ini 

memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh SNI (1996) bahwa nilai  maksimal  

untuk  kadar  abu  pada     minuman  tradisional  adalah  1,5%. Penentuan  kadar  abu  

berhubungan  dengan  kandungan  mineral  yang  terdapat dalam bahan. Data pengujian 

kadar abu dapat dilihat pada Lampiran 10. 

Waktu Aliran Granul 
 

Hasil pengujian granul nilai daya alir formula 1, 2 dan 3 bersifat mudah mengalir 

daya alirnya berturut-turut yaitu 4,6 g/det, 4,4 g/det, dan 4 g/det. Berdasarkan hasil uji 

alir menunjukan bahwa formula 1, 2, dan 3 memenuhi syarat yang telah ditetapkan 

karena menurut Aulton (1988) karena syarat granul yang baik memiliki waktu alir 4-10 

gram/detik. Data pengujian daya alir dapat dilihat pada Lampiran 10. 

Uji Tinggi Endapan 
 

Uji tinggi endapan formula granul instan kombinasi ekstrak mahkota dewa dan 

daun salam yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Uji Tinggi Endapan 

Formula Tinggi endapan (cm) 

5 menit 10 menit 15 menit 

I 0,2 

0,2 

0,3 

0,3 

0,4 

0,5 

II 0,1 

0,1 

0,2 

0,1 

0,3 

0,3 

III 0,1 

0,1 

0,1 

0,2 

0,3 

0,3 

 

Seluruh formula granul instan kombinasi   ekstrak   daging   buah   mahkota   dewa   

dan   daun   salam   dengan penambahan variasi konsentrasi PVP K30 sebagai pengikat 

memberikan hasil tinggi  endapan  yang  berbeda-beda.  Pada  formula  I  memiliki  

lebih  banyak endapan, ini dapat dipengaruhi dari faktor kelarutan dilihat dari 

konsentrasi PVP pada formula I lebih sedikit dibandingkan dengan formula II dan III 

dimana PVP tersebut selain sebagai pengikat juga dapat meningkatkan kelarutan.  

Berdasarkan hasil pengujian mutu granul instan maka Formula II dan III 

memberikan hasil yang baik dan memenuhi syarat. Untuk pengujian selanjutnya dipilih 

formula II yang lebih ekonomis karena jumlah pemakaian PVP konesntrasinya lebih 
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kecil (4%) dibandingkan Formula III (5%).  

 

5.5 Hasil Induksi Aloksan Pada Tikus Putih Jantan Sprague Dawley 
  

Tikus dikondisikan  menjadi  diabetes dengan  pemberian aloksan secara 

intraperitoneal. Aloksan memiliki sifat sebagai diabetonik karena aloksan merupakan 

molekul radikal bebas yang merusak sel-sel β-pankreas secara selektif. Struktur aloksan 

yang mirip dengan glukosa menyebabkan aloksan memasuki sel tersebut  dengan  cara  

yang  sama  seperti  glukosa  memasuki  sel  β-pankreas. Tingginya konsentrasi aloksan 

tidak mempunyai pengaruh pada  jaringan percobaan lainnya. Mekanisme aksi dalam 

menimbulkan perusakan selektif sel beta pankreas belum diketahui dengan jelas. Namun 

aloksan diduga bekerja merusak substansi esensial di  dalam  sel  beta  pankreas  

sehingga  menyebabkan  berkurangnya  granula  – granula pengantar insulin di dalam sel 

beta pankreas. Aloksan meningkatkan pelepasan insulin dan protein dari sel beta 

pankreas tetapi tidak berpengaruh pada sekresi  glucagon.  Efek  ini  spesifik  untuk  sel  

beta  pankreas  sehingga  aloksan dengan konsentrasi tinggi tidak berpengaruh terhadap 

jaringan lain. Aloksan mungkin mendesak efek diabetogenik oleh kerusakan membran 

sel beta dengan meningkatkan permeabilitas.  

Pada penelitian ini digunakan tikus putih jantan (Rattus norvegicus L.) galur 

Sprague Dawley umur 3-3,5 bulan, dengan berat badan sekitar 200 g. Tikus betina  tidak  

digunakan  karena  adanya  siklus  estrus  yang  dikendalikan  oleh hormon estrogen dan 

progesteron, berpengaruh terhadap metabolisme karbohidrat sehingga  menyebabkan  

terjadinya  perubahan  kadar  glukosa  darah  yang  tidak pasti. Hormon estrogen 

mempunyai efek penyembuhan pada tikus yang dibuat hiperglikemik dengan pemberian 

aloksan (Turner dan Bagnara, 1988). Hormon estrogen juga dapat menyebabkan 

pertambahan sel-sel β pulau Langerhans pada pankreas tikus putih diabetik karena 

aloksan. Pengecekan kadar gula darah dilakukan sebelum induksi untuk mengetahui 

kadar gula darah normal dan pasca induksi pada hari ke -5. Keadaan fisiologis tikus 

yang berbeda mempengaruhi kenaikan kadar gula darah, sehingga kadar gula darah 

setiap tikus tidak sama rata namun tetap dalam keadaan hiperglikemia. Rerata perubahan 

kenaikan kadar gula darah normal dan pasca induksi tersaji pada  Gambar 7. 
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Gambar 7.  Histogram Pengukuran Kadar Glukosa Darah Sebelum dan sesudah 

Induksi 

 
5.6 Kadar Gula Darah Tikus 
 

Hasil analisa statistik terhadap data yang diperoleh dengan ANOVA yang 

dilanjutkan   dengan   uji   Duncan   memberikan   informasi   mengenai   adanya 

perbedaan yang bermakna antara kadar gula darah kelompok kontrol positif, kelompok  

dosis 1  (90mg/200g  BB)  satu  kali  pemberian  perhari,  dan  dosis 2 (90mg/200g BB) 

dua kali pemberian perhari dengan kelompok kontrol negatif. Pada Tabel 7 kelompok 

kontrol positif mulai menunjukan penurunan kadar gula darah pada hari ke 8. Pada 

perlakuan granul instan dosis I dan dosis II mengalami penurunan kadar gula darah yang 

signifikan pada hari ke-20, namun kadar gula darah tikus pada perlakuan kontrol positif 

memperoleh hasil yang lebih signifikan. Salah satu penyebab terjadinya penurunan 

kadar gula darah adalah meningkatnya sekresi insulin oleh sel sel pankreas yang 

mengalami regenerasi. Regenerasi sel pankreas akibat pemberian mahkota dewa telah 

dilaporkan sebelumnya oleh Fitranti dan Priyo (2010).  
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Tabel 7. Rerata Kadar Glukosa Darah Selama Pengobatan± SD 
 

 
Kadar 

Glukosa 

Darah mg/dL 

 

 
Kelompok Perlakuan n=6 

 K + Dosis I Dosis II K - Rata-rata 

Hari ke 0 236±31.9 247.5±33.6 227.7±27.4 238.2±23.4 237.35d 

Hari ke 4 205.1±5.4 241.3±35.6 255.0±29.7 274.5±28 243.97d 

Hari ke 8 147.8±47.4 254.6±43.5 229.5±22.4 288.0±25.2 229.97cd 

Hari ke 12 98.6±7.71 241.3±31.6 220.5±19.7 298.1±21.1 214.62c 

Hari ke 16 94.3±5.1 206.5±48.5 150.0±31.2 319.0±32.8 192.45b 

Hari ke 20 92.8±5.8 162.8±34.9 114.5±12.1 336.5±37.2 176.65a 

Hari ke 24 91.8±6 150.8±29.2 105.6±8.5 347.5±33.6 173.92a 

Hari ke 28 87.8±5.3 126.8±25.3 89.6±2 356.5±30.6 165.17a 

Rata-rata 131.77a 203.95c 174.05b 307.28d  

Keterangan : Angka yang dinilai superkrip yang berbeda pada kolom atau baris yang sama 
menunjukan adanya perbedaan yang signifikan 

Hari ke -0 : kadar gula darah setelah diinduksi aloksan dan dimulai pengobatan 

Hari ke 4-28 : kadar gula darah selama pengobatan 
 

 

Hasil   uji   lanjut   Duncan   kadar   glukosa   darah   terhadap   kelompok menunjukan 

bahwa, setiap perlakua sangat  berbeda nyata dengan  perlakuan lain karena tidak 

berada dalam satu subsets. Kadar glukosa darah dengan parameter hari atau lama 

pemberian hari ke 28, ke 24 dan ke 20 tidak berbeda nyata hari ke 16 berbeda nyata, 

hari ke 12 dan hari ke 8 tidak berbeda nyata, hari ke 0 dan ke 4 tidak berbeda nyata. Hal 

ini disebabkan adanya pengaruh antara waktu dan perlakuan. 

 
5.7    Hasil Pengujian Sediaan Granul Instan Sebagai Penurunan Kadar Gula 

Darah 
 

Dosis sediaan granul instan yang digunakan pada penelitian ini adalah 90 

mg/200g BB setara dengan 5 g perhari pada manusia. Dosis yang digunakan 

adalah dosis I 90 mg/200g BB (1x perhari) dan dosis II 90 mg/ 200g BB (2x sehari). 

Hasil uji menunjukan bahwa dosis 90 mg/g BB yang diberikan 2 kali sehari 

menunjukan efektivitasnya sebagai penurun kadar gula darah selama 20 hari. 

Data perubahan kadar gula darah yang telah diamati selama penelitian adalah efek 

dari kombinasi ekstrak daun salam sebesar 5,2% dan buah mahkota dewa sebesar 11,2% 

di dalam 5 g campuran (1 sachet).   

Efek  penurunan  kadar  gula  darah  yang  dihasilkan  oleh sediaan  granul instan 

mengalami penurunan yang signifkan karena kandungan flavonoid dari daun  salam  
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dan  mahkota  dewa  sebagai  antidiabetes.  Daun  salam  memiliki manfaat yang banyak 

sekali untuk kesehatan termasuk efektivitasnya dalam penurunan kadar gula darah. 

Golongan senyawa yang berada dalam bentuk glikosidanya mempunyai gugus-gugus 

gula. Daun salam juga mengandung tanin, tanin membentuk komplek dengan protein di 

jonjot-jonjot usus sehingga menghambat absorbsi glukosa dan lemak. Efek penurunan 

kadar gula darah yang disebabkan efek dari kandungan ekstrak buah mahkota dewa 

adalah juga pada kandungan flavonoidnya. Salah satu zat flavonoid dengan efek 

hipoglikemi adalah kuersetin. Hii and Howell (1985) menunjukkan bahwa kuersetin 

dapat meningkatkan pengeluaran insulin dari sel pulau Langerhans melalui perubahan 

metabolisme Ca2+. Flavonoid yang terkandung dalam daging buah mahkota dewa 

mempunyai kemampuan merangsang pengeluaran insulin. Flavonoid tersebut juga dapat 

menyebabkan regenerasi sel pulau Langerhan, meregenerasi sel β dan merangsang 

pengeluaran insulin. Kuersetin dengan aksi merangsang pengeluaran insulin yang akan 

menginduksi hepatik glukokinase dan hasilnya menciptakan efek hipoglikemia. 

 

5.8.      Bobot Badan Tikus 
 

Bobot badan tikus selama aklimatisasi 2 minggu dan selama proses pengobatan 

disajikan dalam Tabel 8. Rerata bobot badan dari hari ke 0 dan hari ke 4, 8, 12, 16, 20, 

24 dan 28 menunjukkan adanya perubahan bobot badan pada setiap kelompok 

perlakuan. Hasil analisa statistik terhadap data yang diperoleh dengan ANOVA yang 

dilanjutkan dengan uji Duncan memberikan informasi mengenai adanya perbedaan yang 

bermakna antara bobot badan kelompok kontrol positif, kelompok dosis 1 (90mg/200g 

BB) satu kali pemberian perhari, dan dosis 2 (90mg/200g BB) dua kali pemberian 

perhari dengan kelompok kontrol negatif. Kelompok  yang  memperoleh  granul  instan  

berbeda  nyata  dengan  kelompok kontrol positif, sedangkan bobot badan antara 

kelompok yang diberi granul instan tidak berbeda nyata. Hal ini mengindikasikan 

bahwa secara signifikan sediaan herbal granul instan dapat mempengaruhi bobot badan 

meningkat namun efeknya terhadap bobot badan tidak bersifat tergantung dosis pada 

rentang dosis yang diujikan.  
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Tabel 8. Rerata Bobot Badan Tikus Selama Pengobatan ± SD 

 
 

Bobot 

Badan 
(gram) 

 
 

Kelompok Perlakuan n=6 

 K + Dosis I Dosis II K - Rata-rata 

Hari ke 0 223.6± 22.6 244.6±27.2 238.6 ±23 237.6±25.2 236.1± 8.8a 

Hari ke 4 221.6±26.4 239.6±32.2 225.3±27.1 225.5±26.3 228 ± 7.9ab 

Hari ke 8 246±14.4 241.5±26.9 227±5.9 222.6±22.8 234.2±11.2ab 

Hari ke 12 244.5±17.8 245.5±23.6 241.8±12.7 210.8±12.5 235.6± 16.6ab 

Hari ke 16 239.3±15.7 261±16.4 281.6±2.8 199.3±14.9 245.3±35.1b 

Hari ke 20 236.1±15.4 267.5±15.5 282.1±3.9 191.3±14.8 244.2±40.1b 

Hari ke 24 232.1±15 271.3±12.9 284.8±2.9 184.5±11.2 243.1±45b 

Hari ke 28 227.6±13 274.3±11.9 287.3±2.6 177.8±9.8 241.7±49.7b 

Rata-rata 233.8±9.2b 255.6±14.3c 258.5±27.7c 238.4±6.6a  

Keterangan : Angka yang dinilai superkrip yang berbeda pada kolom atau baris yang sama 

menunjukan adanya perbedaan yang signifikan 

Kontrol +: (Metformin 50mg/kg BB)            Dosis 2  : (Dosis 90mg/200g BB) 

Dosis 1   : (Dosis 90mg/200g BB)                 Kontrol -: (hanya diberika plasebo) 

 
 

Secara  keseluruhan  kelompok  tikus yang diberi  aloksan intraperitoneal 

mengalami  penurunan  bobot  badan.  Menurut  Riyanti  (2010)  aloksan menyebabkan 

degenerasi sel pankreas yang menyebabkan terjadinya gangguan terhadap produksi 

enzim pada pankreas yaitu tripsin,  steapsin, dan amilopsin. Aloksan menyebabkan 

sel sel yang memproduksi enzim tersebut mengalami kerusakan  sehingga  asupan  

glukosa  sebagai  sumber  energi  utama  keperifer menjadi terganggu. Tubuh mengatasi 

masalah tersebut menggunakan cadangan energi lain yang berasal dari lemak dan 

protein. Bila hal ini terjadi secara terus menerus maka tubuh akan mengalami penurunan 

bobot badan. 

Diantara kelompok perlakuan, tikus kontrol negatif mempunyai bobot badan 

paling kecil dibandingkan dengan tikus kelompok perlakuan yang diberi granul instan. 

Bobot  tikus kelompok perlakuan granul dosis 1 mempunyai  bobot badan   yang 

cenderung kembali pada bobot awal diikuti dengan kelompok perlakuan dan dosis 2.   

Metformin seperti dilaporkan oleh ”Jurnal of Obesity” edisi Februari 2010, 

menyebabkan terjadinya penurunan bobot badan sebagai akibat kerja metformin yang 

dapat menekan nafsu makan. Baik pada kelompok metformin maupun kelompok 

granul instan, jumlah pakan yang dikonsumsi lebih rendah dibandingkan dengan 
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kelompok kontrol negatif. Jumlah pakan yang dikonsumsi oleh kelompok kontrol negatif 

cenderung meningkat   sampai   akhir   perlakuan.   Namun   kecendrungan   tersebut   

tidak ditemukan  pada  kelompok  perlakuan  granul  instan  maupun  kontrol  positif. 

Berbeda dengan obat antidiabetes metformin, antidiabetes lainnya yaitu sulfonilurea 

sebaliknya dapat meningkatkan bobot badan.   Efek metabolik dari insulin  yang dipicu  

oleh  sulfonilurea  atau  karena  berkurangnya  glukosa  yang dibuang lewat urin diduga 

berperan penting terhadap peningkatan bobot badan tikus.  Salah satu komponen bahan 

aktif yang terdapat dalam herbal yakni ekstrak buah mahkota dewa dapat memicu 

sekresi insulin. Serupa dengan sulfonilurea, insulin  yang  dipicu  pengeluarannya  oleh  

mahkota  dewa  menyebabkan  bobot badan tikus kelompok granul instan lebih baik 

dibandingkan dengan kelompok lainnya. 

Selain penurunan bobot badan dan polifagia (banyak makan), tikus yang 

mengalami  diabetes  mellitus  tipe  1  menunjukkan  gejala  polidipsia  (banyak minum) 

dan  poliuria (peningkatan volume urin). Ketiga gejala ini terlihat pada kelompok kontrol 

negatif Gambar 8 dan 9 dan Tabel 9. 

Tabel 9. Rerata Jumlah Konsumsi Pakan Tikus Pada Hari Ke 20,24 dan 28 

 

Perlakuan 
 

konsumsi Pakan Tikus (gram) 

 

n=6 
 

Hari Ke 20 
 

Hari Ke 24 
 

Hari Ke 28 
 

Rata-rata 

 

Kontrol + 
 

23.74 ± 2.1 
 

25.48 ± 1.4 
 

22.61 ± 1.9 
 

23.88 ± 1.5b 

 

Dosis 1 
 

20.89 ± 3,2 
 

17.75 ± 1.7 
 

17.04 ± 3.1 
 

18.56 ± 2a 

 

Dosis 2 
 

19.69 ± 2 
 

17.50 ± 2.5 
 

15.39 ± 1.2 
 

17.52 ± 2.1a 

 

Kontrol - 
 

34.45 ± 3.1 
 

29.93 ± 2 
 

34.27 ± 3 
 

32.88 ± 2.5c 

 

Rata-rata 
 

24.69 ± 6.7b 
 

22.66 ± 6a 
 

22.2 ± 8.5a  

 

 

Gambar 8. Grafik Konsumsi Pakan Tikus Pada Hari Ke 20, 24 dan 28 
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Hasil uji lanjut Duncan konsumsi pakan dengan parameter kelompok perlakuan 

menunjukkan Dosis II dan Dosis I tidak berbeda nyata karena berada dalam satu subsets 

dan berbeda nyata dengan perlakuan lain.  Kontrol positif berbeda nyata dengan 

perlakuan lain karena tidak berada dalam satu subsets. Hasil uji lanjut Duncan konsumsi 

pakan dengan parameter hari menunjukkan hari ke 28 dan 24 tidak berbeda nyata karena 

berada dalam satu subsets. Dan hari ke 20 berbeda nyata dengan yang lain karena tidak 

berada dalam satu subsets. 

Tabel   10. Rerata Jumlah Konsumsi Air Minum Tikus Pada Hari Ke 20,24 

dan 28 
 

Perlakuan pengecekan konsumsi air minum (mL)  

n=6 Hari ke 20 Hari Ke 24 Hari Ke 28 Rata-rata 

Kontrol  + 38.6± 12.8 44.5± 12.5 50.3± 12.4 44.46 ± 5.8b 

Dosis 1 27.5 ± 8.1 25.3± 4.7 21.3 ± 5.4 24.7 ± 3.1a 

Dosis 2 14.5 ± 1.6 16.5 ± 3.4 14.8 ± 3.8 15.2 ± 1a 

Kontrol - 81.3± 22.4 96.5±27.1 109.8±25.1 95.8 ± 14.2c 

Rata-rata 40.47± 28.9a 45.7 ± 35.8a 49.05 ± 43.3a  
 

 

 

Gambar 9. Grafik Konsumsi Air Minum Tikus Pada Hari Ke 20, 24 dan 28 

 

Hasil uji lanjut Duncan konsumsi air minum dengan parameter kelompok 

perlakuan menunjukkan dosis II, dan  Dosis 1  tidak berbeda nyata karena berada 

dalam satu subsets dan berbeda nyata  dengan perlakuan lain. Hasil uji lanjut 

konsumsi air minum dengan parameter hari menunjukkan hari ke 20, 24, dan 28 tidak 

berbeda nyata karena berada dalam satu subsets . Pada tikus yang diobati baik 
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dengan metformin maupun granul instan, jumlah konsumsi makanan dan minuman 

cenderung mengalami penurunan, sementara tikus yang tidak diobati cenderung  terus  

meningkat.  Polidipsia  biasanya  menyertai  terjadinya  poliuria yakni volume urin 

meningkat akibat adanya perbedaan tekanan osmotik sejalan dengan munculnya 

peningkatan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemik. Diuresis osmotik akan 

memicu   kondisi dehidrasi, kelaparan dan shock. Gejala haus dan lapar merupakan 

akibat dari kehilangan cairan dan ketidak mampuan tubuh menggunakan nutrisi. 

5.9 Uji Stabilita 
 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat stabilita fisik dari sediaan granul instan pada 

kondisi suhu yang berbeda. Formula yang diuji stabilita berdasarkan formula yang 

terbaik adalah formula 2. Granul instan dibuat sebanyak 90 sachet untuk penyimpanan 

pada 3 suhu, setiap suhu disimpan 30 sachet dimana 1 sachet berisi 5 g granul instan. 

Pengujian stabilita fisik dilakukan dengan menyimpan sampel pada suhu yang berbeda, 

yaitu suhu kamar (25°-30°C), suhu stabilita dipercepat (40°-45°C) selama   12   minggu.   

Selama   periode   waktu penyimpanan tersebut dilakukan pengamatan organoleptik, 

kadar air, tinggi endapan setiap 2 minggu, dan kadar flavonoid total setiap 4 minggu. 

 
 

a. Uji Organoleptik 
 

Parameter organoleptik bertujuan untuk memberikan pengenalan awal 

sediaan  granul  instan  secara  objektif  berupa  warna,  bau  dan  rasa.  Hasil 

pengamatan organoleptik pada sediaan granul instan terlihat bahwa sediaan tidak 

stabil secara fisik pada suhu dipercepat (60°-65°C). Pada penyimpanan suhu 

dipercepat  (60°-65°C)  penampilan  fisik  dari  sediaan  menunjukkan  perubahan 

yaitu warna, aroma dan rasa pada minggu ke-8. Aroma yang dihasilkan sediaan 

tersebut terjadi penyimpangan bau dari bau khas, sedangkan untuk rasa menjadi 

sedikit pahit. Perubahan rasa granul instan yang menjadi pahit dikarenakan adanya 

pengaruh enzim yang dapat berasal dari mikroba atau memang ada pada bahan 

secara normal. Enzim ini memungkinkan terjadinya reaksi kimia dengan lebih 

cepat tergantung dari enzim yang ada dan dapat mengakibatkan bermacam-macam 

perubahan pada komposisi bahan (Muchtadi, 2010).  Untuk suhu kamar dan suhu 

dipercepat (40°-45°C) menunjukkan hasil yang stabil secara fisik, dengan tidak 

adanya perubahan pada aroma, rasa dan warna. Suhu yang paling stabil 

berdasarkan uji organoleptik adalah suhu kamar dan suhu dipercepat (40°-45°C). 

Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 11.
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Tabel 11. Hasil Uji Stabilitas Parameter Organoleptik 

 

Suhu 

penyimpanan 

Waktu 

(Minggu) 

Organoleptis 

 

Warna                 Aroma               Rasa 

 

Suhu kamar 

(25°-30°C) 
2 

4 

6 

8 

10 

12 

Coklat   

Coklat   

Coklat  

Coklat                                                      

Coklat                                                      

Coklat                                                                                                          

Khas    

Khas  
Khas  

Khas                                         

Khas                                         

Khas                                                                                

Manis 

Manis 

Manis 

Manis 

Manis 

Manis 

Suhu stabilita 

dipercepat 

(40°-45°C) 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Coklat   

Coklat   

Coklat  

Coklat                                                      

Coklat                                                      

Coklat                                                                                                          

Khas    

Khas  
Khas  

Khas                                         

Khas                                         

Khas                                                                                

Manis 

Manis 

Manis 

Manis 

Manis 

Manis 
 
 

 

b. Uji Kadar Air 
 

Pengujian kadar air pada produk granul instan dilakukan dengan 

menggunakan moisture balance, hasil pengujian kadar air pada penyimpanan suhu 

dipercepat, suhu kamar dan suhu dipercepat semua memenuhi syarat yaitu < 3%. 

Hasil  pengamatan  kadar  air  minuman serbuk diamati  setiap  2  minggu 

selama 12 minggu penyimpanan. Data hasil evaluasi uji kadar air granul selama 

12 minggu penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 12. 
 

 

Dari data hasil stabilita pada evaluasi kadar air granul instan pada suhu 
 

penyimpanan 25ºC suhu kamar mengalami peningkatan setiap 2 minggu waktu 

penyimpanan yang berbanding terbalik pada suhu penyimpanan 40ºC. Kadar air 

pada suhu 25ºC meningkat karena kelembaban udara sekitarnya selama waktu 

penyimpanan. Granul instan pada suhu penyimpanan 40ºC mengalami proses 

penguapan karena dipengaruhi pemanasan menyebabkan nilai kadar air granul 

instan semakin berkurang setiap 2 minggu. 
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Tabel 12. Hasil Uji Stabilitas Kadar Air 

 

Suhu 

penyimpanan 

Waktu 

(Minggu) 

Kadar air (%) 

Suhu kamar 

(25°-30°C) 
2 

4 

6 

8 

10 

12 

2,185                            

2,245                            

2,310                            

2,510                            

3,040  

2,850                   

Suhu stabilita 

dipercepat 

(40°-45°C) 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

1,830 

1,165                           

1,045                           

0,885   

0,625 

0,520 

 
 

   c.Uji Aliran Granul 
 

Pengujian Aliran Granul pada produk granul instan dilakukan dengan cara 

melewatkan granul instan kedalam corong dan dihitung waktunya sampai massa 

granul   melewati   corong.   Hasil   pengujian   aliran   granul   bertujuan   untuk 

mengetahui apakah granul instan tersebut memenuhi persyaratan sehingga 

diharapkan akan menghasilkan granul yang baik. Hasil pengamatan aliran granul 

diamati setiap 2 minggu selama 12 minggu penyimpanan. Data hasil evaluasi uji 

kadar air granul selama 12 minggu penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Hasil Uji Stabilitas Aliran Granul 

 

Suhu 

penyimpanan 

Waktu 

(Minggu) 

Aliran granul 

(gram/detik) 

Suhu kamar 

(25°-30°C) 
0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

4,400 

4,360 

4,187                            

4,081                            

4,084 

4,035 

3,910 

Suhu stabilita 

dipercepat 

(40°-45°C) 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

4,400 

4,500 

4,541                           

4,587                

4,680 

4,844   

4,911                      

 

Penyimpanan suhu kamar 25ºC pada minggu ke 12 aliran granul bersifat 
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4,798 % 4,338 % 4,288 % 4,113 % 

 
 

   

 

kohesif dengan nilai 3,91 g/det, kemungkinan sifat kohesif pada granul instan 

dapat terjadi karena selama penyimpanan kadar air meningkat akibat dari 

kelembapan udara sekitarnya sehingga aliran granul instan menjadi lebih lama 

mengalir dan bersifat kohesif . 

 

d. Uji Tinggi Endapan 
 
 

Uji tinggi endapan sangat berkaitan erat dengan kelarutan suatu produk 

obat. Tingkat kelarutan granul instan merupakan kemampuan untuk merehidrasi, 

sehingga seluruh komponen terlarut dapat larut dengan baik. Semakin kecil nilai 

endapan maka akan semakin besar nilai kelarutan berarti produk tersebut akan 

semakin cepat larut, mempermudah konsumen dalam penyajian produk, dan 

mengindikasikan mutu produk semakin baik. Kelarutan produk dipengaruhi oleh 

ukuran partikel dan kadar air produk. Semakin kecil ukuran partikel, maka luas 

permukaan semakin besar dan mudah larut.  

 

e. Uji Kadar Flavonoid Total 
 

Kadar flavonoid total granul instan ditentukan dengan melihat nilai 

absorbansi dari masing masing granul instan yang disimpan pada 3 suhu yang 

berbeda.   

Tabel 14. Hasil Uji Kadar Flavonoid Total Granul Instan 
 

Minggu ke- 

Suhu 
 

 

0                    4                   8                 12 
 

 

Suhu kamar 

(25°-30°C) Suhu 

dipercepat 

(40°-45°C) 
 

 
4,798 %         4, 4,361 %       4,160 % 
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Tabel 15.  Hasil Luaran yang Telah Tercapai  

No.   Jenis Luaran Indikator Capaian 

1 Pemakalah dalam temu ilmiah 

Nasional 

Sudah dilaksanakan di UGM 10 Mei 2017: 

 Poster di Lampiran 1,  

 Sertifikat di Lampiran 2 

2 Publikasi ilmiah di jurnal nasional 

terakreditasi 

Submitted di Traditional Medicine Journal 

UGM Agustus 2017 

 Jurnal di Lampiran 3 

 Surat submitting di Lampiran 4 

3 Publikasi ilmiah di jurnal nasional 

(ber ISSN) 

Submitted di Jurnal Fitofarmaka Farmasi 

UNPAK 5 Agustus 2017 

 Jurnal di Lampiran 5 

 LoA di Lampiran 6 

 

 

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

6.1 Kesimpulan 

 

1. Kombinasi ekstrak daging mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) dan daun salam 

(Syzygium polyanthum) dapat dibuat sediaan granul instan. 

2. Granul instan kombinasi ekstrak daging buah mahkota dewa dan daun salam formula 

II dengan konsentrasi PVP K-30 4%  adalah yang paling ekonomis dan baik 

mutunya. 

3. Kadar flavonoid total ekstrak kering daging buah mahkota dewa 6,256 %, ekstrak 

kering daun salam 2,207 % dan sediaan granul instan 4,798 %. 

4. Dosis granul instan ekstrak buah mahkota dewa dan daun salam yang optimal 

menurunkan kadar gula darah adalah dosis II (90 mg/200 g BB) diberikan 2 kali 

sehari. Waktu yang optimal untuk menurunan kadar gula darah adalah  hari ke 20.  

5. Sediaan granul instan kombinasi ekstrak daging buah mahkota dewa dan daun 

salam stabil disimpan pada suhu kamar (25oC-30oC) 
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7.2 Saran 
 

Perlu dilakukan reformulasi dengan menambah konsentrasi ekstrak dalam  sediaan 

granul instan kombinasi ekstrak daun salam dan mahkota dewa agar dapat dicapai efek 

dengan waktu yang lebih cepat dari yang diperoleh saat ini. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Agestiawaji,  R.,  Sugrani,  A.,  2009.  Flavonoid  (Quercetin),  Makalah  Kimia Organik 

Bahan  Alam  Program  S2  Kimia,  Fakultas  Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Hasanuddin Ahmad T, Swatantra B.S and Shivshankar P. 2013. 

Phytochemical Screening and Phsicochemical Parameters Crude Drugs: A briev 

Review. International Journal of Pharma Research & Review, Vol. 12, No.2. Page: 

53-60. 

 

Ansel. H.C. 1989. Pengantar Bentuk Sedian Farmasi. Edisi IV Jakarta : UI Press. 

  

Anwar, E. 2012. Eksipien Dalam Sediaan Farmasi. Jakarta : Dian Rakyat. 

 

Asih R. 2013. Formulasi SediaanGranul Instan Kombinasi Ekstrak Daun Salam (Syzygium 

polyanthum Wight.) Dan Ekstrak Buah Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa 

(Scheff.) Sebagai Antidiabetes Dengan Perbedaan Jenis Pemanis. [Skripsi]. 

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi Farmasi 

Universitas Pakuan Bogor : Bogor. 

 

Aulton,  M.  E.,  1988,  Pharmaceutics:  The  Science  of  Dosage  Form  Design, Churchill 

Livingstone Inc, New York, Halaman : 600-615, 647-667. 

 

BPOM.   2006.   Serial   Tanaman   Obat.   Deputi   Bidang   Pengawasan   Obat 

Tradisional. Kosmetik dan Produk Komplemen. Direktorat Obat Asli Indonesia. 

Jakarta. 

 

BPOM. 2007. Serial Tanaman Obat. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Kosmetik 

dan Produk Komplemen. Direktorat Obat Asli Indonesia. Jakarta 

 

Chang C, Ming Hua Yang, Hwei Mei Wen and Jing Chuan Chern. 2002. Estimation of Total 

Flavonoid Content in Propolis by Two Complementary Colorimetric Methods. 

Journal of Food and Drug Analysis. Vol. 10, No.3. Page: 178-182. 

 

DepKes. RI. 1995. Materia Medika Indonesia, Jilid VI . Direktorat  Pengawasan Obat dan 

Makanan. Departemen Kesehatan RI.Jakarta. 

 

DepKes. RI. 1995. Farmakope Indonesia, Edisi IV. Direktorat  Pengawasan Obat dan  

Makanan. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta. 

 

DepKes RI. 2005. Pharmaceutical Care Untuk Penyakit Diabetes Mellitus.Direktorat Bina 

Farmasi Komunitas Dan Klinik Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan : Jakarta. 



34 
 

 

 

Depkes RI. 2000.    Parameter    Standar    Umum    Ekstrak    Tumbuhan    Obat. 

Departemen Kesehatan, 2000 (Keputusan Menteri Kesehatan R.I No: 

55/MENKES/SK/I/2000.  

 

Helmawati T.2014.Hidup Sehat Tanpa Diabetes.Notebook:Yogyakarta. 

 

Kardono LBS. 2003. Chemical constituents of Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl. Ministry 

of Health: Research development Center for Pharmacy and Traditional Medicine.  

 

Lachman, 1989. Teori dan Praktek Farmasi Industri. Jilid II dan III. Terjemahan Suyatmi. 

Universitas Indonesia. Jakarta. Pustaka Utama. Hal 30-34. 

 

Nugroho dan Agung.2006. Hewan Percobaan Diabetes Mellitus : Patologi Dan Mekanisme 

Aksi Diabetogenik.Yogyakarta : Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi, 

Bagian Farmakologi dan Farmasi Klinik, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah 

Mada. 

 

Pranata ST.2007. Herbal Toga.Aksara Sukses:Jakarta. 

 

Prabawati, M. 2015. Optimasi Granul Instan Ekstrak Daging Buah Mahkota Dewa Dan 

Daun Salam Sebagai Antihiperglikemik Pada Tikus Putih Jantan . Skripsi. 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi Farmasi 

Universitas Pakuan:Bogor. 

 

Putri, N. 2015. Uji Toksisitas Akut Granul Instan Antidiabetes Ekstrak Daging Buah Mahkota 

Dewa Dan Daun Salam Pada Tikus Putih Jantan (Sprague dawley). [Skripsi]. 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi Farmasi 

Universitas Pakuan:Bogor. 

 

Pusat Studi Biofarmaka LPPM IPB dan Gagas Ulung.2010.Sehat Alami dengan 

Herbal.Gramedia:Jakarta. 

 

Riyanti . 2010. Pengaruh Pemberian Jangka Panjang Ekstrak Etanol Herba Sambiloto 

(Andrographis Paniculata [Burm. F] Nees) Terhadap Fungsi Dan Gambaran 

Histologi Organ Pankreas Pada Tikus. [skripsi] Fakultas Farmasi. Bagian 

Farmakologi. Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Jakarta 

 

Santoso J. dan Saryono.2006. Penggunaan Rebusan Daging Buah Mahkota Dewa (Phaleria 

macrocarpa (Schff.Boerl) dan Pengaruhnya Terhadap Penurunan Glukosa Darah 

Tikus Putih Jantan yang Diinduksi Aloksan.Program Pendidikan Dokter, 

Universitas Jenderal Soedirman: Purwokerto 

 

Soetarno,S., dan I.S., Soediro, 1997. Standarisasi Mutu Simplisia dan Ekstrak Bahan Obat 

Tradisional, Presidium Temu Ilmiah Nasional Bidang Farmasi. 

 

Studiawan H. dan Mulja.2005. Uji Aktivitas Penurun Kadar Glukosa Darah Ekstrak Daun 

Eugenia polyantha pada Mencit yang Diinduksi Aloksan. Bagian Ilmu Bahan 

Alam, Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga Surabaya:Surabaya. Media 

Kedokteran Hewan Vol.21, No. 2, Mei.Hal. 62-65. 



35 
 

 

 

Suharmiati dan Betty, R. 2012. Studi Pemanfaatan dan Keamanan Kombinasi Metformin 

dengan Ekstrak Campuran Andrographis paniculata dan Syzygium polyanthum 

untuk Pengobatan Diabetes Mellitus (Preliminary Study). Buletin Penelitian Sistem 

Kesehatan. Vol. 15, No. 2, April. Hal: 110-119. 

 

 

Turner  dan  Bagnara  (1988),  Endokrinologi  Umum,  edisi  keenam,  Airlangga 

University Press, Surabaya 

 

Vidarsah, R. 2015. Pengembangan Formula Herbal Cair Kombinasi Daun Salam (Syzygium 

polyantum Wight) Dan Kelopak Bunga Rosella (Hibiscus sabdarifa L.) Dengan 

Berbagai Variasi Pemanis. Skripsi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Program Studi Farmasi Universitas Pakuan:Bogor. 

 

Wahyono J. dan Susanti.2008. Aktivitas Hipoglikemik Ekstrak Etanolik Daun Salam 

(Syzygium polyanthum (Wight) Walp.) dan Pengaruhnya Terhadap Stimulasi 

Parasimpatik Pada Kelinci Jantan Yang Dibebani Glukosa. Laboratorium 

Farmakologi dan Farmasi Klinik, Fak. Farmasi UGM:Yogyakarta. 

 

Wulandari, C.2014.Efektivitas Sediaan Granul Instan Kombinasi Ekstrak Daun Salam 

(Syzygium polyanthum Wight.) dan Ekstrak Buah Mahkota Dewa (Phaleria 

macrocarpa (Scheff.) Sebagai Antidiabetes Pada Tikus Putih Jantan (Sprague 

Dawley). [Skripsi]. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program 

Studi Farmasi Universitas Pakuan:Bogor. 

 

Wijayakusuma,H.2004.Bebas Diabetes Mellitus Ala Hembing.Puspa Sehat:Jakarta 

 

Wiraharjan  dkk.    Analisis  Fitokimia  dan  Karakterisasi  Isolat  Buah  Mahkota Dewa 

(Phaleria Macrocarpa (Scheff.) Boerl.).    Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.  

2005 

 

Zaetun, S. 2014. Uji Toksisitas Sari Buah Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa) pada 

Hewan Coba Mencit (Mus musculus). Media Bina Ilmiah. Vol. 8, No. 6, Oktober. 

Hal: 68-74. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
  

 

 



36 
 

 

Lampiran 1. Poster Publikasi  

  

Publikasi pada Seminar Nasional di UGM 10 Mei 2017 

 

 
 



37 
 

 

 

Lampiran 2. Sertifikat  Pemakalah 

Publikasi pada Seminar Nasional di UGM 10 Mei 2017 

 
 

 



38 
 

 

Lampiran 3. Publikasi Jurnal I 

Publikasi di Traditional Medicine Journal UGM 

 

 

 

 



39 
 

 

Lampiran 4. Submitting di Traditional Medicine Journal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

Lampiran 5. Publikasi Jurnal II 

 Publikasi di Jurnal Fitofarmaka Farmasi UNPAK 

  

EFEKTIFITAS GRANUL INSTAN EKSTRAK BUAH MAHKOTA DEWA DAN 

DAUN SALAM SEBAGAI ANTIDIABETES PADA TIKUS Sprague Dawley 

 

 

Erni Rustiani1),  Min Rahminiwati2) , Dede Mardiyana3) 
1),3) Program Studi FarmasiFakultas MIPA Universitas Pakuan 

2) Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor 

e-mail: e_rustiani@yahoo.com 

 

ABSTRAK 

 

Diabetes mellitus adalah penyakit yang disebabkan kelainan metabolisme glukosa akibat 
difisiensi atau penurunan efektivitas insulin. Tanaman obat yang berpotensi sebagai 
antidiabetes antara lain mahkota dewa dan salam. Berdasarkan manfaat kedua tanaman 

maka dibuat sediaan granul instan dengan sukralosa sebagai pemanis yang paling disukai 
panelis. Tujuan penelitian ini adalah menentukan dosis optimal granul instan pada tikus 
putih jantan dan lama waktu pemberian yang paling efektif. Sebanyak 24 ekor tikus putih 

jantan dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 6 ekor tikus. Kelompok I 
kontrol positif (metformin 50mg/kg BB), kelompok  II  ekstrak  90mg/200g  BB  
diberikan satu  kali  sehari,  kelompok  III  ekstrak 90mg/200g BB diberikan dua kali 

sehari dan, kelompok IV kontrol negatif tanpa adanya perlakuan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pemberian granul instan ekstrak daging  buah  mahkota  dewa  dan  
daun  salam   kelompok  III  dengan  dosis 90mg/200g  BB  dua  kali  sehari  secara 

signifikan mampu untuk menurunkan kadar gula darah. 

 

Kata Kunci : diabetes mellitus, granul instan, mahkota dewa, daun salam 

EFFECTIVENESS GRANULE INSTANT PHALERIA AND BAY LEAF EXTRACT 

AS ANTIDIABETIC IN RATS Sprague Dawley    

ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus is a disease caused by glucose metabolic disorders as a result of deficiency 

or reduced effectiveness of insulin. Medicinal plants which have activity as anti-diabetics are 

phaleria fruit and bay leaf. Based on the benefits to the two plants was created instant granule 

dosage formulations most preferred is a combination of extract Phaleria and bay leaves with 

sucralose 0.5% as the sweetener. The aim of this study was determining the optimal dose of 

extract granule instant in male rats and the most effective timing of instant granules. Twenty 

four white male rats were divided into four groups. Each group consists of six rats. Group I 

control positive (metformin 50mg/kg BB), group II were 90mg/200 g BB of extract given 

once a day, group III was 90mg/200g BB given twice a day, and group IV was negative 

control without treatment. The result showed that the treatment with instant granules 

90mg/200g BB twice a day can decrease blood -glucose levels significantly.  

 

Keywords: diabetes mellitus, instant granules, phaleria, bay leaf  
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Lampiran 6. Letter of Acceptance Publikasi Fitofarmaka 
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Lampiran 7. Data Hasil Uji Kadar Air Dan Kadar Abu Serbuk Simplisia 
 

6.1  Hasil Uji Kadar Air Serbuk Simplisia   
Bahan                                Ulangan % kadar air                   Rata-rata % kadar air 

Simplisia daging buah mahkota 

dewa 

4,06 %                                         
4,04 % 

4,02 % 
Simplisia daun salam                               4,26 %                                         4,24 % 

4,22 % 
 

6.2 Hasil Uji Kadar Abu Serbuk Simplisia 
6.2.1     Mahkota Dewa              

Berat krus 

kosong 

sebelum 

dioven 

Berat krus 

kosong 

setelah 

dioven 

 
Berat 

simplisia 

 
Berat krus + 

abu 

1. 31,0356 g      1. 31,0345 g       1. 2,0057 g       1. 31,0985 g 

2. 45,5319 g      2. 45,5316 g       2. 2,0046 g       2. 45,6016 g 

 
Kadar abu (%) =        (Bobot krus+abu simplisia) – Bobot krus kosong  x 100 % 

Bobot sampel simplisia serbuk 

1.           31,0985 g – 31,0345 g       x 100 % = 3,19 % 

 
2,0057 g 

 
2.           45,6016 g – 45,5316 g       x 100 % = 3,49 % 

 
2,0046 g 

 
6.2.2     Daun Salam                   

Berat krus 

kosong 

sebelum 

dioven 

Berat krus 

kosong 

setelah 

dioven 

 
Berat 

simplisia 

 
Berat krus 

+ abu 

1. 58,6531 g      1. 58,6553 g       1. 2,0016 g       1. 58,6871 g 

2. 45,5285 g      2. 45,5267 g      2. 2,0069 g       2. 45,5620 g 
 

1.           58,6871 g – 58,6553 g     x 100 % = 1,58 % 

 
2,0016 g 

 
2.          45,5620 g – 45,5267 g      x 100 % = 1,75 % 

 
2,0069 g 

 
Rata-rata Kadar Abu Serbuk Simplisia 

 

 

Bahan                                     Kadar Abu (%)                     Rata-rata Kadar Abu (%) 

Simplisia Daging Buah 

Mahkota Dewa 

3,19                                              
3,34 

3,49 

Simplisia Daun Salam                                 
1,58                                             

1,665 
1,75 
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Lampiran 8. Data Hasil Uji Kadar Air Dan Kadar Abu Ekstrak 
 

7.1  Hasil Uji Kadar Air Ekstrak   
 

Bahan Ulangan % kadar air  Rata-rata % kadar air 

Daging Buah Mahkota Dewa 4,76 % 

4,69 % 
 4,725 % 

Daun Salam 3,10 %  3,11 % 
3,12 % 

 

7.2 Hasil Uji Kadar Abu Ekstrak 
7.2.1 Mahkota  Dewa                  

Berat krus 

kosong 

sebelum 

dioven 

Berat krus 

kosong 

setelah 

dioven 

 
Berat 

simplisia 

 
Berat krus 

+ abu 

1. 45,5619 g      1. 45,5615 g       1. 2,0067 g       1. 45,6314 g 

2. 58,5538 g      2. 58,5535 g      2. 2,0089 g       2. 58,6217 g 

 

Kadar abu (%) =         (Bobot krus+abu simplisia) – Bobot krus kosong  x 100 % 
 

 

 
 
1. 

 

 
 

45,6314 g – 45,5619 g 

Bobot sampel simplisia serbuk 

 
x 100 % = 3,46 % 

 
 
 
2. 

 

2,0067 g 

 
58,6217 g – 58,5535 g 

 
 
 

x 100 % = 3,39 % 
 

2,0089 g 

7.2.2 Daun Salam                       
Berat krus 

kosong 

sebelum 

dioven 

Berat krus 

kosong 

setelah 

dioven 

 
Berat 

simplisia 

 
Berat krus 

+ abu 

1. 58,6458 g      1. 58,6453 g       1. 2,0084 g       1. 58,6837 g 

2. 31,0368 g      2. 31,0356 g       2. 2,0056 g       2. 31,0675 g 

 
1.          58,6837 g – 58,6453 g        x 100 % = 1,91 % 

 
2,0084 g 

 
2.           31,0675 g – 31,0356 g       x 100 % = 1,59 % 

 
2,0056 g 

 
Rata-rata Kadar Abu Ekstrak Kering 

Bahan                                Kadar Abu (%)                    
Rata-rata Kadar 

Abu 
(%) 

Simplisia Daging 

Buah 
Mahkota 

Dewa 

3,46                                        
3,425 

3,39 

Simplisia Daun Salam                            
1,91                                         

1,75 
1,59 



   44 
 

 

  

y = 0.0985 x + 0.0872 

 R² = 0.9996 

  

  

  

  

       

Nm Absorbansi 

410 0,192 

415 0,249 

420 0,253 

425 0,259 

430 0,262 

440 0,256 

445 0,247 

450 0,233 

 

Waktu  

5 0.260 
 

10 
 

0.263 

 

15 
 

0.303 

 

20 
 

0.335 

 

25 
 

0.291 

 

30 
 

0.293 

 

PPM Absorbansi 

2 0.283 
 

4 
 

0.479 

6 0.687 

8 0.869 

10 1,073 
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Lampiran 9. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum, Waktu Inkubasi 

dan Kurva Standar Kuersetin 
  

 

Panjang Gelombang Kuersetin 
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Lampiran 10. Hasil Evaluasi Granul Instan 
 

Kadar Air Granul Instan 
Formula Ulangan 1(%) Ulangan 2(%) 

 

1 
 

2,28 
 

2,30 
 

2 
 

1,84 
 

1,82 
 

3 
 

1,97 
 

1,99 

 

 

Waktu Aliran Granul Instan 
Formula        Ulangan 1 

(detik) 

Ulangan 2 

 
(detik) 

Rata-Rata         F=M/T 

(g/det) 

 

1                   05.42                   05.43                05.425                4,6 

 
2                   05.61                   05.65                 05.63                 4,4 

 
3                   06.32                   06.31                06.315                  4 

 

 
Kadar Abu Granul Instan 
Hasil Uji Kadar Abu Formula 1                     

Berat krus 

kosong 

sebelum 

dioven 

Berat krus 

kosong 

setelah 

dioven 

 
Berat 

sampel 

 
Berat krus 

+ abu 

1. 58,5587 g      1. 58,5580 g       1. 2,0073 g       1. 58,5813 g 

2. 45,5282 g      2. 45,5274 g       2. 2,0039 g       2. 45,5493 g 

 
Kadar abu (%) =        (Bobot krus+abu simplisia) – Bobot krus kosong  x 100 % 

Bobot sampel simplisia serbuk 

1.             58,5813 g – 48,5580 g     x 100 % = 1,160 % 

2,0073 g 

 
2.               45,5493 g – 45,5274 g   x 100 % = 1,092 % 

 
2,0039 g 

 
Rata-rata Kadar Abu Formula I 

 

Bahan                                     Kadar Abu (%)                     Rata-rata Kadar Abu (%) 
 

1,160 
Granul Instan Formula I 

1,092 
1,126 
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Hasil Uji Kadar Abu Formula II                    
Berat krus 

kosong 

sebelum 

dioven 

Berat krus 

kosong 

setelah 

dioven 

 
Berat 

sampel 

 
Berat krus 

+ abu 

1. 45,4898 g      1. 45,4892 g       1. 2,0014 g       1. 45,5187 g 

2. 58,5603 g      2. 58,5593 g       2. 2,0026 g       2. 58,5872 g 

Kadar abu (%) =         (Bobot krus+abu simplisia) – Bobot krus kosong  x 100 % 

Bobot sampel simplisia serbuk 

1.    45,5187 g – 45,4892 g       x 100 % = 1,473 % 

 
2,0014 g 

 
2.    58,5872 g – 58,5593 g       x 100 % = 1,393 % 

 
2,0026 g 

Rata-rata Kadar Formula II   
 

Bahan                                     Kadar Abu (%)                     Rata-rata Kadar Abu (%) 
 

 
Granul Instan Formula II 

1,473 
 

1,393 

 
1,433 

 

 
 

Hasil Uji Kadar Abu Formula III 
Berat krus 

kosong 

sebelum 

dioven 

Berat krus 

kosong 

setelah 

dioven 

 
Berat 

sample 

 
Berat krus 

+ abu 

1. 58,5672 g      1. 58,5668 g       1. 2,0036 g       1. 58,5917 g 

2. 45,5153 g      2. 45,5144 g       2. 2,0013 g       2. 45,5393 g 

 
Kadar abu (%) =        (Bobot krus+abu simplisia) – Bobot krus kosong  x 100 % 

Bobot sampel simplisia serbuk 

 
1.    58,5917 g – 58,5668 g       x 100 % = 1,242 % 

 
2,0036 g 

 
2.    45,5393 g – 45,5144 g       x 100 % = 1,244 % 

 
2,0013 g 

Rata-rata Kadar Abu Formula III 

Bahan                                     Kadar Abu (%)                       
Rata-rata Kadar Abu 

(%) 
 

Granul Instan Formula III 
1,242 
 

1,244 

 
1,24
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