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PEMBAHASAN 

 

6.1. Ekstrak etanol Morinda citrifolia L terhadap kadar gula darah   

Dosis bertingkat Morinda citrifolia L yang diberikan pada hewan coba (tikus 

Sprague Dawley) pada penghitungan statistik  dapat diketahui bahwa rata-rata kadar 

gula darah setelah perlakuan pemberian ekstrak etanol Morinda citrifolia L adalah 

408,81 mg/dl lebih rendah daripada rata-rata kadar gula darah sebelum 

pemberianekstrak etanol  Morinda citrifolia L yaitu 553,04 mg/dl. Hasil tersebut 

menunjukkan perlakuan pemberian ekstrak etanol Morinda citrifolia L pada tikus 

DM dapat /menurunkan kadar gula darah. Hasil uji Wilcoxon nilai p=0,000 (<0,05) 

menunjukkan perbedaan bermakna kadar gula darah sebelum dan sesudah pemberian 

ekstrak etanol Morinda citrifolia L. 

Selisih kadar gula darah pada setiap kelompok perlakuan yang menunjukkan 

penurunan paling besar adalah kelompok K2 yaitu 133,66 mg/dl dibandingkan 

dengan kelompok perlakuan yang lainnya. 

Ekstrak etanol Morinda citrifolia L dapat menurunkan kadar gula darah 

karena aktivitas antioksidan yang dimiliki yang terdapat dalam ekstrak etanol 

Morinda citrifolia L sebanyak 125,46 % berupa fenolat dan flavonoid yang dapat 

menghambat laju pembentukan AGEs dan senyawa dikarbonil. Ikatan AGEs dengan 

reseptor AGEs (RAGE) memicu timbulnya reactive oxygen species (ROS) dan 



 

aktivasi NF- B terhadap sel target, endothelium, sel mesangial dan makrofag dengan 

respons peningkatan permeabilitas vaskuler, pada kerusakan ginjal.  

Kandungan vitamin C dan fenolat dalam ekstrak etanol Morinda citrifolia L 

mampu menghambat pembentukan radikal superoksida, radikal hidroksil, radikal 

peroksil, oksigen singlet dan hidrogen peroksida. Vitamin C merupakan   salah satu 

vitamin yang mudah larut dalam air, merupakan antioksidan  yang dapat mencegah 

reaksi oksidasi yang salah satunya adalah reaksi glikosilasi yang selanjutnya akan 

menghasilkan senyawa dikarbonil dan advanced glycation end products (AGEs). 

Asam askorbat  yang terkandung dalam ekstrak etanol Morinda citrifolia L dapat 

menurunkan kadar sorbitol dan menurunkan glikasi protein sehingga kadar gula darah 

akan menurun.  Penelitian ini sesuai dengan Suhartono yang menyatakan bahwa 

aktivitas mengkudu menghambat pembentukan AGEs.9  Penelitian terdahulu 

melaporkan bahwa ekstrak etanol Morinda citrifolia L pada dosis 100 ml/kg dalam 

waktu 10 hari dapat menurunkan gula darah. Penelitian lain menyebutkan pemberian 

ekstrak etanol Morinda citrifolia L pada dosis 400 mg/dl dalam waktu 4 jam dapat 

menurunkan gula darah.9,10 Hasil  penelitian ini  menunjukkan bahwa pemberian 

ekstrak etanol Morinda citrifolia L pada dosis 20 mg/dl dapat menurunkan gula 

darah.  

6.2. Ekstrak etanol Morinda citrifolia L terhadap jumlah neutrofil  

Pada penelitian ini pemberian ekstrak etanol Morinda citrifolia L pada tikus 

DM, ternyata rerata jumlah neutrofil pada kelompok perlakuan yang terendah adalah 



 

pada kelompok kontrol positip ( tanpa ekstrak etanol )  yaitu 2,85 sel/ml dan tertinggi  

pada kelompok K3 ( dosis 40 mg/dl ) yaitu 4,56 sel/ml.  Pemberian ekstrak atanol 

Morinda citrifolia dengan dosis 10, 20, 40 mg/dl belum mampu menurunkan  jumlah 

neutrofil, namun pada kelompok K4( dosis 80 mg/dl ) terjadi penurunan jumlah 

neutrofil.  Ekstrak etanol Morinda citrifolia  berfungsi sebagai imunostimulan,  pada 

dosis 80 mg/dl yaitu zat yang mampu merangsang sistem kekebalan tubuh.52Setelah 

dilakukan uji Kruskal Wallis diperoleh p-value = 0,574( p >0,05) yang dapat  

disimpulkan tidak terdapat perbedaan bermakna pemberian ekstrak etanol Morinda 

citrifolia  terhadap jumlah neutrofil.  Karena pada kasus diabetes mellitus,  neutrofil  

yang teraktifasi akan melepaskan superokside dan produksi ROS akan meningkat. 

Keduanya akan meningkatkan  stress oksidatif. Peningkatan jumlah neutrofil  

diperantarai oleh interaksi antara CD 11/ CD 8 dan ICAM-1 pada sel endotel, 

sehingga menyebabkan sumbatan kapiler dan iskemia jaringan yang akan 

menyebabkan komplikasi mikro dan makrovaskuler pada  diabetes.2 Selain itu  

berbagai sitokin dan growth factor, diantaranya interleukin, tumor necrosis factor dan 

transforming growth factor-1 dilepaskan dari neutrofil teraktifasi, sehingga 

menyebabkan disfungsi endotel. 25 

Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa pada penderita diabetes mellitus 

maupun pada tikus diabetes menunjukkan defek yang konsisten pada aktivitas 

kemotaktis, fagositik dan mikrobisida dari neutrofil, perubahan lain yang terjadi 

selama inflamasi pada hewan diabetes antara lain: respon mikrovaskuler menurun 

terhadap mediator inflamasi seperti histamine dan bradikinin, mengurangi kebocoran 



 

protein dan pembentukan edema, degranulasi sel mast berkurang, gangguan adhesi 

neutrofil ke endothelium dan migrasi ke situs inflamasi, produksi species oksigen 

reaktif dan berkurangnya pelepasan sitokin dan prostaglandin oleh neutrofil, 

meningkatkan apoptosis leukosit dan pengurangan dalam kapasitas retensi kelenjar 

getah bening.30 

Rerata pada dosis 80 mg/dl ( K4) terjadi penurunan jumlah neutrofil, 

kemungkinan dosis untuk menurunkan jumlah neutrofil perlu ditingkatkan dan waktu 

pemberian ekstrak etanol Morinda citrifolia L perlu diperpanjang.  

6.3. Ekstrak etanol Morinda citrifolia L terhadap ekspresi fibronektin 

glomerulus  

 Data  rerata fibronektin kontrol positip 2,57 paling tinggi bila dibandingkan 

dengan kelompok yang lain;  pada perlakuan K1 dan K2 mengalami penurunan 

menjadi  1,45. Namun pada perlakuan K3 dan K4 terjadi peningkatan  

Hasil dari uji oneway-ANOVA yang telah dilakukan mendapatkan hasil 

p<0,05 (p=0,000) yang menunjukkan adanya perbedaan ekspresi fibronektin di tiap 

kelompok perlakuan, selanjutnya dilakukan uji post hoc untuk mengetahui perbedaan 

tiap-tiap kelompok. 

Terbentuknya AGEs dapat merusak sel, karena mengganggu struktur protein 

intrasel dan ekstrasel seperti fibronektin. Adanya penimbunan ini dalam jangka 

panjang akan merusak membran basalis dan mesangium yang akhirnya akan merusak 

seluruh glomerulus. Gangguan hemodinamik dan hipertrofi mendukung adanya 

hipertensi glomeruler dan hiperfiltrasi. Hiperfiltrasi menyebabkan terjadinya filtrasi 



 

protein, dimana pada keadaan normal tidak terjadi. Bila terjadi reabsorbsi tubulus 

terhadap protein meningkat, maka akan terjadi akumulasi protein dalam sel epitel 

tubulus dan menyebabkan pelepasan sitokin inflamasi seperti endotelin-1, osteoponin 

dan monocyte chemoatractant protein-1 (MCP-1). Faktor ini akan merubah ekspresi 

dari sitokin proinflamasi dan fibrosis sitokin ke infiltrasi sel mononukleus, 

menyebabkan kerusakan tubulointerstisial.38 

Ekstrak etanol Morinda citrifolia L dosis 20 mg/dl menunjukkan skor ekspresi 

fibronektin paling rendah sehingga  merupakan dosis yang paling baik dalam 

menurunkan ekspresi fibronektin. Pemberian ekstrak etanol Morinda citrifolia dapat 

menurunkan ekspresi fibronektin glomerulus  karena ekstrak etanol Morinda 

citrifolia mengandung antioksidan yang menghambat induksi TGF-く1 dan ekspansi 

matriks ekstra seluler pada mesangial glomerulus dan sel epitel tubulus.39  Induksi 

TGF-く terhambat sehingga matrik ekstraseluler sel mesangial berkurang dan 

fibronektin yang terbentuk akan berkurang. Fibronektin adalah protein yang 

menyusun komponen matriks ekstraseluler dan merupakan protein yang paling 

banyak ditemukan di dalam tubuh manusia.40 Lesi diabetes mencakup peningkatan 

akumulasi kolagen IV, fibronektin, laminin, dan thrombospondin selain ekspresi baru 

kolagen interstisial I dan III dan isoform novel fibronektin dan laminin.9,49   

Penelitian ini menggunakan beberapa dosis ekstrak etanol Morinda citrifolia 

L, dosis bertingkat dari 10 mg/dl, 20 mg/dl, 40 mg/dl dan 80 mg/dl. Dosis tersebut 

memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap parameter yang diamati yaitu gula 

darah, jumlah neutrofil dan ekpresi fibronektin, yang secara keseluruhan dapat 



 

dianjurkan bahwa dosis ekstrak etanol Morinda citrifolia L sebesar 10-20 mg/dl 

merupakan dosis yang paling efektif.  

6.4. Keterbatasan penelitian 

Keterbatasan dalam  penelitian ini adalah pada pemberian ekstrak etanol morinda  

dengan dosis 40 belum dapat menurunkan jumlah neutrofil namun pada dosis 80 

mg/Kg BB mulai terjadi penurunan sehingga perlu dipikirkan penambahan dosis yang 

lebih besar dan waktu pemberian yang lebih lama.   


