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ABSTRAK 

Di Indonesia penggunaan tumbuhan sebagai bahan baku obat tradisional telah 

dilakukan sejak dahulu. Rumput teki merupakan salah satu tumbuhan liar yang 

banyak tumbuh di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai bahan obat terutama 

rimpangnya karena mengandung komponen senyawa kimia seperti saponin, 

flavonoid, terpenoid, minyak atsiri, alkaloid, polifenol, resin, amilum tannin, 

triterpen, d-glukosa, d-fruktosa, gula tak mereduksi glikosida, furochromones, 

dan seskuiterpenoid yang secara farmakologi memiliki khasiat salah satunya yaitu 

antidiabetes.  Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh pemberian ekstrak 

rimpang rumput teki terhadap penurunan kadar glukosa darah pada mencit jantan 

yang diinduksi aloksan di Laboratorium Zoologi Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam pada bulan Juni – Juli 2015.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh ekstrak rimpang rumput teki terhadap penurunan kadar 

glukosa darah mencit yang diinduksi aloksan.  Penelitian ini menggunakan 24 

ekor mencit jantan yang terbagi menjadi 4 kelompok.  Sebelum diberi perlakuan 

hewan uji dibuat diabetes dengan diinduksi aloksan (0,15 mg/40 grBB).  Setelah 

itu masing - masing kelompok mendapat perlakuan sebagai berikut : Kelompok A 

(kontrol) diberi aquabides 1 ml ; Kelompok B (P1) diberikan ekstrak rimpang 

rumput teki dengan dosis 4,5 mg/40 grBB dalam 0,4 ml aquabides; Kelompok C 

(P2) diberi ekstrak 45 mg/40 grBB dalam 0,4 ml aquabides; Kelompok D (P3) = 

diberi 135 mg/40 grBB dalam 0,4 ml aquabides.  Aloksan diinduksikan secara ip 

(intraperitoneal) yang menggunakan NaCl 0,9% sebagai pelarut.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dosis 135 mg/40 grBB menyebabkan penurunan kadar 

glukosa darah yaitu dari rata-rata 209 menjadi 92,50.  Semakin tinggi dosis 

perlakuan yang diberikan menyebabkan penurunan yang semakin banyak, kecuali 

pada dosis 45 mg/40 grBB yaitu dari rata-rata 139,83 menjadi 114.  Hal ini diduga 

disebabkan di dalam rimpang rumput teki terkandung senyawa flavonoid yang 

kaya antioksidan sehingga dapat menurunkan kadar glukosa darah pada mencit 

diabetes. 
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