
 

 

 

 

 

EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN BUNGA KUPU – KUPU (Bauhinia 

purpurea L.) DAN TAURIN TERHADAP ANTIDIABETES DAN JUMLAH 

SPERMATOZOA MENCIT JANTAN (Mus musculus L.) YANG 

DIINDUKSI ALOKSAN 

 

 

 

 

(Skripsi)  

 

 

 

 

 

Oleh 

 

FHORA CANDRA SARI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN BIOLOGI 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

2017 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
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EXTRACT AND TAURINE ON NUMBER OF SPERMATOZOA OF 

MALE MICE (Mus musculus L.) INDUCED BY ALLOXAN  
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This research aim to know the effect of leaf extract Bauhinia purpurea L. and 

taurine in antidiabetic to the number of sperm in male mice (Mus musculus) 

induced by alloxan. This Study used a Completely Randomize Design (CRD) 

using 24 mice were divided into four treatment groups, such as control groups K+ 

(without treatment), K- (induced by alloxan), (P1) induced alloxan treatment 

groups and given a leaf extract Bauhinia purpurea L. 400 mg/kg body weight and 

(P2) induced alloxan treatment groups and given a leaf extract Bauhinia purpurea 

L. 400 mg/kg body weight and taurin 15,6 mg. The parameters in this study is the 

weight (g), the blood glucose levels (mg/dL), the number of spermatozoa (million 

/ mL), and testis organ weights (g). The data were analyzed with ANOVA 

(p<0.05). Results of the study showed that award Bauhinia purpurea L. leaf 

extract 400 mg / kg and 15.6 mg taurine has not been able to lower blood glucose 

levels, but can maintain the number of spermatozoa of male mice (Mus musculus) 

induced alloxan. 
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EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN BUNGA KUPU – KUPU (Bauhinia 

purpurea L.) DAN TAURIN TERHADAP ANTIDIABETES DAN JUMLAH 

SPERMATOZOA MENCIT JANTAN (Mus musculus L.) YANG 

DIINDUKSI ALOKSAN 
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Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pemberian ekstrak daun 

Bauhinia purpurea L. dan taurin terhadap antidiabetes dan jumlah spermatozoa 

mencit jantan (Mus musculus) yang diinduksi aloksan. Penelitian ini 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan 24 ekor 

mencit yang terdiri atas 4 kelompok perlakuan yaitu kelompok K(+) (tanpa 

perlakuan), kelompok K(-) (diinduksi aloksan), (P1) kelompok perlakuan yang 

diinduksi aloksan serta diberi ekstrak daun Bauhinia purpurea L. 400 mg/kgbb, 

dan (P2) kelompok perlakuan yang diinduksi aloksan serta diberi ekstrak daun 

Bauhinia purpurea L. 400 mg/kgbb dan taurin 15,6 mg. Parameter dalam 

penelitian ini adalah berat badan (g), kadar glukosa darah (mg/dL), jumlah 

spermatozoa (Juta/mL), dan berat organ testis(g). Data dianalisis dengan Anova 

pada taraf  nyata 95% (p<0.05).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian 

ekstrak daun Bauhinia purpurea L. 400 mg/kgbb dan taurin 15,6 mg belum efektif 

menurunkan kadar glukosa darah, namun dapat mempertahankan jumlah 

spermatozoa mencit jantan (Mus musculus) yang diinduksi aloksan. 

 

 

Kata kunci: Aloksan, Bauhinia purpurea L., Jumlah Spermatozoa, Mus 

musculus, Taurin. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Perubahan gaya hidup pada negara berkembang dapat meningkatkan 

prevalensi penyakit degeneratif yang dapat menyebabkan kematian, seperti 

diabetes mellitus, jantung koroner, hipertensi, dan hiperlipidemia. Diabetes 

mellitus merupakan salah satu penyakit akibat meningkatnya kadar glukosa 

(hiperglikemia) dalam darah yang harus diwaspadai oleh masyarakat.  

Menurut Estimasi terakhir dari IDF (Internasional Diabetes Federation), 

terdapat 382 juta orang yang hidup dengan diabetes mellitus di dunia pada 

tahun 2013, tahun 2035 jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 

592 juta orang.  Penderita diabetes mellitus sebanyak 382 juta orang 

diperkirakan 175 juta di antaranya belum terdiagnosis, sehingga terancam 

berkembang progesif menjadi komplikasi tanpa disadari dan tanpa pencegahan 

(IDF, 2013). 

 

Diabetes mellitus pada hewan uji dapat diciptakan dengan menggunakan obat 

diabetogen seperti aloksan dengan karakteristik kadar glukosa darah >126 

mg/dL menunjukkan hasil positif mengalami diabetes mellitus (Nugroho, 

2006).  
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Penderita diabetes mellitus dapat mengalami gangguan yang serius terhadap 

sistem reproduksi seperti impotensi, gangguan ejakulasi dan dapat merusak 

spermatogenesis serta fungsi kelenjar seks aksesori. Kondisi ini dapat terjadi 

karena kadar testosteron yang memiliki efek utama pada spermatogenesis 

menurun pada penderita diabetes mellitus. Penurunan kadar testosteron ini  

dapat mempengaruhi spermatogenisis yang berperan untuk menginisiasi dan 

menjaga proses spermatogenesis dan pematangan sperma didalam testis pada 

sel leydig dan sel sertoli (Rizalhafiz, 2008). 

 

Berbagai hasil penelitian yang telah diuji oleh Anton (2008) menunjukkan 

efek negatif penyakit sistemik ini terhadap fertilitas pria, diantaranya adalah 

adanya peningkatan konsentrasi radikal bebas yang menyebabkan kerusakan 

spermatozoa dan kerusakan pada DNA inti serta DNA mitokondria 

spermatozoa pada pria penderita diabetes mellitus. Peningkatan stres oksidatif 

pada penderita diabetes mellitus juga berhubungan dengan infertilitas yang 

memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap disfungsi ereksi. Kadar 

Reactive Oxygen Spesies (ROS) yang tinggi terjadi pada pria yang menderita 

diabetes mellitus juga dapat merusak membran mitokondria.  Kerusakan 

tersebut dapat  menghilangkan fungsi potensial membran mitokondria dan 

menginduksi kerusakan DNA yang mempercepat apoptosis sel epitel 

germinal, sehingga menurunkan jumlah spermatozoa dan terjadi perubahan 

morfologi spermatozoa (Manessh et al, 2006).   
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Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk menurunkan kadar glukosa darah 

dengan menggunakan obat tradisional dari tumbuh – tumbuhan.  Menurut 

Riset Tanaman Obat dan Jamu (2015) salah satu tumbuhan yang digunakan 

oleh  masyarakat daerah Kalimantan sebagai obat untuk menurunkan kadar 

glukosa darah yaitu daun tumbuhan bunga kupu-kupu (Bauhinia purpurea L.) 

yang belum diketahui secara luas tentang pemanfaatannya.  Bunga kupu-kupu 

(Bauhinia purpurea L.) adalah tumbuhan sejenis pohon dari family Fabaceae 

yang digunakan oleh masyarakat adat sebagai obat diabetes dan obat 

kolesterol. Ekstrak daun bunga kupu – kupu mengandung senyawa (tannic 

acid) dan bunganya mengandung astraglin, isoquercitin, quercitin, 

pelargonidin 3-triglucoside butein galactoside.  Sehingga dapat digunakan 

sebagai anti-bakteri, anti-diabetes, analgesic, anti-inflamantory, anti-diare, 

antikanker dan aktivitas regulasi hormon tiroid (Tina, 2011).  Selain itu, daun 

dari tumbuhan Bauhinia purpurea L.  ini memiliki aktivitas antidiabetik yang 

dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah dan menaikan hormon insulin 

dalam pankreas.  Hal tersebut terjadi karena daun Bauhinia purpurea L.  

mengandung senyawa metabolit sekunder flavonoid (Pahwa et al., 2012).  

Menurut Singab et al (2005), flavonoid mampu berperan sebagai senyawa 

yang dapat menetralkan radikal bebas (antioksidan), sehingga dapat mencegah 

kerusakan sel β pankreas yang memproduksi insulin.  Pada daun, bunga, akar 

dan batang Bauhinia purpurea L. ini setelah diuji fitokimia mengandung 

senyawa kimia yang dapat mengobati berbagai penyakit.  Kemampuan 

Bauhinia purpurea L. dalam menurunkan kadar glukosa darah yang penting 

bagi penderita diabetes mellitus yang berpengaruh terhadap organ reproduksi.  
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Senyawa lain yang memiliki kemampuan sebagai antidiabetes yaitu taurin (2-

aminoethanesulfonic acid) yang merupakan asam amino yang mengandung 

sulfur.  Kim et al (2007), menyatakan bahwa taurin juga berfungsi sebagai 

antidiabetes karena dapat meningkatkan produksi insulin dan berperan sebagai 

antioksidan.  Dalam penelitian ini pemberian ekstrak daun bunga kupu-kupu 

(Bauhinia purpurea L.)  dan taurin belum banyak dieksplorasi sebagai obat 

herbal yang dapat melindungi spermatozoa pada penderia diabetes mellitus. 

Maka, penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas antidiabetes dan 

jumlah spermatozoa dari pemberian kombinasi ekstrak daun B. purpurea L. 

dan taurin. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah ini adalah apakah 

pemberian kombinasi dari ekstrak daun bunga kupu-kupu (Bauhinia purpurea 

L.) dan taurin dengan pemberian ekstrak daun bunga kupu-kupu terhadap 

antidiabetes dan jumlah spermatozoa mencit jantan (Mus musculus) yang 

diinduksi aloksan.  

 

C. Tujuan  Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas ekstrak daun bunga kupu-

kupu (Bauhinia purpurea L.) dan taurin terhadap antidiabetes dan jumlah 

spermatozoa  mencit jantan (Mus musculus) yang diinduksi aloksan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian yang akan dilaksanakan yaitu penelitian ekstrak 

daun bunga kupu-kupu (Bauhinia purpurea L.) dan taurin ini diharapkan 

dapat dikembangkan sebagai bahan pengobatan diabetes mellitus baru untuk 

melindungi dari infertilitas dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan 

dalam menemukan obat herbal yang aman untuk dikonsumsi penderita 

diabetes mellitus. 

 

E. Kerangka Pikir 

Mekanisme Diabetes mellitus yang tidak terkontrol dengan baik dapat 

menyebabkan stres oksidatif.  Stres oksidatif  terjadi akibat peningkatan ROS 

(Reaction Oxygen Spesies) yang dapat menurunkan antioksidan dan  pria 

penderita diabetes mellitus dapat merusak membran mitokondria dan dapat  

menghilangkan fungsi potensial membran mitokondria serta dapat 

menginduksi kerusakan DNA yang mempercepat apoptosis sel epitel germinal 

sehingga menurunkan jumlah spermatozoa dan terjadi perubahan morfologi 

spermatozoa.  Untuk itu perlu dilakukan upaya dalam menurunkan kadar 

glukosa darah dengan menggunakan bahan tumbuhan yang mempunyai 

potensi menekan kadar glukosa darah dalam tubuh.  

 

Tumbuhan bunga kupu-kupu (Bauhinia purpurea L.)  merupakan tumbuhan 

yang dikenal sebagai “purple- orchid” atau anggrek ungu yang digunakan oleh  

etnis Dayak Meratus dan masyarakat Polahi sebagai obat tradisional.  
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Tumbuhan ini memiliki senyawa metabolit sekunder yaitu flavonoid yang  

merupakan substansi terbanyak dan terpenting dalam kelompok polifenol 

didalam tanaman dan memiliki aktivitas mirip dengan insulin.  Senyawa  

flavonoid tersebut dapat menetralkan radikal bebas sehingga dapat mencegah 

kerusakan sel β pankreas.  Senyawa aktif flavonoid juga dapat menghambat 

lemak jahat pada penderita diabetes yang terakumulasi dalam pembuluh darah.  

Lemak jahat tersebut dapat menyebabkan terjadinya aterosklerosis pada 

pembuluh darah testis, sehingga senyawa flavonoid dapat memperlancar 

suplai nutrisi yang akan digunakan untuk fungsi – fungsi reproduksi antara 

lain spermatogenesis. 

 

Selain tumbuhan bunga kupu-kupu terdapat senyawa lain yang mempunyai 

potensi menurunkan kadar glukosa darah yaitu taurin.  Senyawa taurin juga 

mampu menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus.  

Penyakit  ini terjadi akibat adanya penurunan antioksidan dibeberapa jaringan 

yang menyebabkan kerusakan spermatozoa.  Taurin dengan dosis 15,6 mg/bb 

berperan penting dalam pematangan dan energi metabolisme sel 

spermatogenik serta mampu melindungi spermatozoa.  Untuk itu penelitian ini 

dilakukan untuk menguji efektivitas ekstrak daun bunga kupu-kupu (Bauhinia 

purpurea L.) dan taurin terhadap antidiabetes dan jumlah spermatozoa mencit 

jantan (Mus musculus) yang telah diinduksi aloksan. 
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F. Hipotesis  

Hipotesis dari penelitan ini adalah pemberian kombinasi ekstrak daun bunga 

kupu - kupu (Bauhinia purpurea L.) dan taurin efektif terhadap antidiabetes 

dan meningkatkan jumlah spermatozoa mencit jantan (Mus musculus) yang 

diinduksi aloksan.   
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Diabetes Melitus 

Diabetes mellitus (DM) atau disebut diabetes saja merupakan penyakit 

gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup 

insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang di produksi secara 

efektif. Insulin adalah hormon yang mengatur keseimbangan kadar gula darah. 

Akibatnya terjadi peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah 

(hiperglikemia).  Diabetes Melitus yang ditandai oleh hiperglikemia kronis 

ditemukan dengan berbagai gejala, seperti polyurea, polidipsia (banyak 

minum), polifagia (banyak makan) dan penurunan berat badan. Gejala lain 

yang mungkin dikeluhkan yaitu lemah, gatal, mata kabur dan disfungsi ereksi 

pada pria (Haida, 2013).   

 

Diabetes mellitus umumnya terdiri dari dua tipe yaitu tipe Insulin dependent 

diabetes mellitus (IDDM) dan non insulin dependent diabetes mellitus 

(NIDDM). Tipe IDDM adalah diabetes yang disebabkan destruksi sel – sel 

beta pankreas oleh proses autoimun yang menyebabkan pembentukan antibodi 

secara tidak sengaja sebagai jawaban terhadap infeksi virus sehingga terjadi 

defisiensi insulin.  Tipe kedua yaitu NIDDM merupakan diabetes yang 
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disebabkan oleh faktor genetik, pada NIDDM jumlah insulin normal 

kemungkinan lebih banyak tetapi jumlah reseptor insulin yang terdapat pada 

permukaan sel berkurang sehingga terjadi resistensi insulin (Rachmadi, 2008). 

 

Klasifikasi diabetes menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meliputi 

diabetes Tipe 1 (Insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM) yaitu 

diabetes yang terjadi karena defesiensi rasio insulin dalam sirkulasi darah 

akibat rusaknya sel beta penghasil insulin pada pulau – pulau langerhans 

pankreas. IDDM ini dapat diderita oleh anak – anak maupun orang dewasa.  

Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 2001, mendapatkan sebesar 

7,5% prevalensi diabetes mellitus pada penduduk usis 25 – 64 tahun di Jawa 

dan Bali.  Saat ini diabetes tipe 1 hanya dapat diobati dengan menggunakan 

insulin.  Diabetes mellitus tipe 2 (non Insulin dependent diabetes mellitus atau 

NIDDM) merupakan tipe diabetes mellitus yang terjadi bukan disebabkan 

oleh rasio didalam sirkulasi darah, namun disebabkan oleh disfungsi sel β, 

gangguan sekresi hormon insulin, resistensi sel teradap insulin terutama pada 

hati menjadi kurang peka terhadap insulin, yang menekan penyerapan glukosa 

oleh otot lurik namun meningkatkan sekresi gula darah oleh hati.  Tahap awal 

kelainan yang muncul adalah berkurangnya sensitifitas terhadap insulin, yang 

ditandai dengan meningkatnya kadar insulin didalam darah.  Diabetes 

gestasional yaitu diabetes mellitus yang muncul pada masa kehamilan, 

umumnya bersifat sementara tetapi merupakan faktor risiko untuk diabtes 

mellitus tipe 2.   
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Kriteria diagnosis Diabetes mellitus menurut PERKENI (2002) yaitu : 

1. Nilai Glukosa Darah Sewaktu (GDS) > 200 mg/dl ditambah 4 gejala 

khas diabetes mellitus positif (banyak makan, sering haus, dan berat 

badan turun) 

2. Nilai Glukosa Darah Puasa (GDP) > 126 mg/dl ditambah 4 gejala khas 

diabetes mellitus positif.  

3. Nilai Glukosa darah plasma > 200 mg/dl pada 2 jam sesudah beban 

glukosa 75 gram pada test toleransi glukosa oral (TTGO).  

TGT (Toleransi Glukosa Terganggu) ditetapkan bila GDP 140 – 199 mg/dl. 

GDP Terganggu (Gula Darah Puasa Terganggu) menurut ADA (American 

Diabetes Association, 2011) ditetapkan bila GDP 100 – 125 mg/dl.  

 

Hiperglikemia akan meningkatkan ROS yang merupakan hasil dari 

ketidakseimbangan antara produksi dan eliminasi ROS oleh antioksidan dalam 

tubuh.  Pembentukan ROS yang sebenarnya merupakan proses fisiologi tubuh 

namun apabila terjadi peningkatan yang berlebih maka akan menimbulkan 

stres oksidatif.  Kemudian, peningkatan tersebut dapat merusak membran 

mitokondria sehingga menyebabkan hilangnya fungsi potensial membran 

mitokondria yang menginduksi apoptosis sel sperma (Faranita, 2009). 

 

B. Infertilitas pada Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus dapat menyebabkan gangguan terhadap fertilitas.  Penyakit 

ini dapat merusak spermatogenesis dan fungsi kelenjar seks asesori.  Diabetes 

mellitus merupakan penyebab terjadinya disfungsi ereksi.  Menurut Rizalhafiz 
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(2008)  penderita disfungsi ereksi disebabkan oleh diabtes mellitus yaitu 

sekitar 28% yang patofisiologinya tidak dapat diketahui dengan baik sehingga 

kejadiannya diduga berhubungan erat dengan neuropati dan vaskulopati 

(mikroangiopati).  Faktor yang mempengaruhi infertilitas pada pria penderita 

diabetes mellitus terjadi akibat menurunya kadar testosteron yang disebabkan 

oleh Reaction Oxygen Spesies (ROS) yang merusak integritas DNA pada 

nukleus spermatozoa sehingga akan menginduksi terjadinya apoptosis sel. 

Apoptosis sel tersebut mempengaruhi jumlah spermatozoa dan menyebabkan 

perubahan morfologi spermatozoa terutama pada saat spermatogenesis 

(Faranita, 2009).  

 

Amalina (2010) menyatakan bahwa penurunan kadar testosteron akan disertai 

penurunan respon LH dan FSH terhadap rangsangan gonadotropin.  Kadar 

testosteron yang rendah ini mempengaruhi fungsi spermatogenesis, sebab 

testosteron berperan menginisisasi dan menjaga proses spermatogenesis dan 

pematangan sperma di dalam testis, melalui aksinya pada sel Leydig dan sel 

Sertoli.  Testosteron dan FSH berperan penting dalam proses spermatogenesis 

yang saling mempengaruhi sel sertoli.  Proses mitosis dan meiosis yang 

mengatur sel – sel germinatum pada spermatogenesis adalah testosteron 

sedangkan FSH diperlukan dalam proses remodeling spermatid (Amalina, 

2010). 
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C. Sistem Reproduksi Mencit Jantan (Mus musculus) 

Sistem reproduksi pada mencit jantan terdiri atas sepasang testis yang terdapat 

dalam skrotum, sepasang kelenjar asesori dan organ kopulasi.  Kelenjar 

asesoris rodentia dan mamalia pada umumnya terdiri atas epididimis, vas 

deferens, sepasang vesikula seminalis, prostat dan sepasang glandula Cowper 

(bulbourethralis) yang dapat dilihat pada (Gambar 1).  Kelenjar-kelenjar ini 

berfungsi membuat cairan semen berfungsi dan dapat bergerak aktif serta 

hidup untuk waktu tertentu.  Epididimis adalah suatu struktur  memanjang 

yang bertaut rapat dari bagian bawah testis sampai bagian atas testis dan 

didalamnya terdapat duktus epididimis yang berliku – liku.  Epididimis 

terdapat  tiga bagian yaitu kepala, badan, dan ekor yang menghubungkan  

kelenjar testis dan vasdeferens.  Epididimis berfungsi untuk pematangan  

spermatozoa  dan sekaligus tempat penyimpanan spermatozoa yang sudah 

matang (dewasa).  Saluran  epididimis  ini  kemudian  berhubungan  langsung  

dengan  saluran deferens (vas deferens) atau duktus deferens  yang 

mengangkut  sperma  dari  ekor epididimis ke uretra.  Dindingnya 

mengandung otot-otot licin yang penting dalam  mekanisasi  pengangkutan  

semen  waktu  ejakulasi.  Pada bagian ujung vas deferens ini dikelilingi oleh 

suatu pembesaran kelenjar-kelenjar yang disebut ampula (Gambar 1).  

Sebelum masuk uretra vas deferens bergabung terlebih dahulu dengan saluran 

pengeluaran vesikula seminalis dan membentuk duktus ejakulatorius dan 

berlanjut ke uretra yang merupakan saluran pengangkut sperma dari vas 

deferens ke penis (Akbar, 2010). 
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Organ kopulatoris tikus jantan adalah penis yang berfungsi ganda diantaranya 

sebagai alat pengeluaran urin dan penyaluran semen ke dalam saluran  

reproduksi tikus betina.  Penis terdiri dari akar, badan dan ujung bebas yang  

berakhir pada glans penis.  Organ penis ini ditunjang oleh fascia (selubung 

tisu fibrosa yang membungkus jaringan dan organ) dan kulit.  Badan penis 

terdiri dari korpus kovernosum penis yang relatif besar dan  diselimuti oleh 

suatu selubung fibrosa tebal bewarna putih yaitu tunika albugenia (Akbar, 

2010). Bagian – bagian sistem reproduksi pada mencit jantan adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sistem Reproduksi Pada Mencit Jantan (Hederson and Kathleen, 

1997). Vessicular gland (1), Coagulating gland (2), Ampullary gland (3), 

Urinary bladder (4), Ventral prostate (5), Dorsal Prostate (6),  Vas 

deferens (7), Epididimis (8), Testis (9), Palvic part of urethral and 

urethral muscle (10),  Bulbourethral gland (11), Diverticulum (12), 

Preputial gland (13), dan Penis (14) 

 

 

D. Hormon Reproduksi Mencit 

Hipotalamus menghasilkan hormon gonadotropin yang merangsang kelenjar 

hipofisa anterior untuk mengeluarkan hormon LH dan FSH.  Hormon LH 
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yang berfungsi merangsang sel leydig untuk menghasilkan hormon testosteron 

(Sherwood L, 2001).  Pada masa pubertas androgen/testosteron memacu 

tumbuhnya sifat kelamin sekunder seperti terjadinya peningkatan tinggi dan 

berat badan yang relatif cepat bersamaan dengan pertambahan lingkar bahu 

dan pertambahan panjang penis dan testis yang terjadi pada awal pubertas 

antara manusia usia 13 sampai 15 tahun.  FSH berfungsi untuk merangsang sel 

sertoli dalam menghasilkan ABP ( Androgen Binding Protein) yang akan 

memacu spermatogonium dalam memulai proses spermatogenesis yang terjadi 

didalam epididimis.  Sel – sel sertoli ketika distimulasi oleh FSH akan 

membentuk Estrogen.  Sel – sel sertoli juga mensekresikan suatu protein 

pengikat androgen yang mengikat testosteron dan estrogen serta membawa 

keduanya kedalam cairan pada tubulus seminiferus (Sherwood L, 2001).  

 

Sel leydig memproduksi testosteron didalam testis yang berfungsi pada 

pertumbuhan seks sekunder pria seperti pertumbuhan rambut diwajah (kumis 

dan jenggot), pertambahan massa otot, dan perubahan suara. Testosteron 

diperoduksi oleh sel leydig dipengaruhi oleh FSH (Follicle Stimulating 

Hormone) yang dihasilkan oleh hipofisis (Junqueira, 2007). 

 

E. Spermatogenesis Pada Mencit 

Proses pembentukan sperma didalam testis (tubulus seminiferus)  merupakan 

proses spermatogenesis.  Spermatogenenis dalam prosesnya mencakup 

pematangan sel germinal dengan melalui proses pembelahan sel dan 

diferensisasi sel yang bertujuan untuk membentuk sperma fungsional.  
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Tubulus seminiferus sebagai tempat pematangan sel  yang kemudian disimpan 

dalam epididimi yang terdiri dari sejumlah besar sel epitel germinal atau sel 

epitel benih.  Spermatogonia terletak di dua sampai tiga lapisan luar sel-sel 

epitel tubulus seminiferus. Spermatogonia terus-menerus membelah untuk 

memperbanyak diri. Sebagian dari spermatogonia berdiferensiasi melalui 

tahap-tahap perkembangan tertentu untuk membentuk sperm (Sherwood L, 

2001). 

 

Menururt Oakberg (1956), menyatakan bahwa proses spermatogenesis yang 

terjadi di dalam tububulus seminiferus mencit berlangsung selama 35 hari 

dengan empat kali siklus epitel seminiferus (Gambar 2).  Tiap siklus terdiri 

dari 12 stadia. Spermatosit primer dihasilkan lebih dari satu siklus pertama 

yang dimulai dari perkembangan sel – sel genosit (primordial gern cell). 

Keseluruhan proses spermatogenesis dapat dilihat pada Gambar 2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses Spermatogenesis (Junqueira, 2007) 
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Menurut Junqueira (2003), tahap pertama spermatogonium membalah secara 

mitosis menjadi spermatogonia yang kemudian setelah beberapa kali 

membelah, sel-sel ini akhirnya menjadi spermatosit primer yang masih 

bersifat diploid (2n).  Setelah beberapa minggu, setiap spermatosit primer 

membalah secara meiosis membentuk dua buah spermatosit sekunder yang 

bersifat haploid (n).  Spermatosit sekunder kemudian membelah secara 

meiosis membentuk empat buah spermatid.  Spermatid merupakan calon 

sperma yang belum memiliki ekor dan bersifat haploid (n).  Setiap spermatid 

akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa atau sperma (Gambar 3).  Fase 

pematangan spermatogenis merupakan tahap akhir dimana spermatid 

kehilangan sebagian besar sitoplasmanya.  Sitoplasma residu dibuang dan 

difagositosis oleh sel sertoli dan spermatozoa dilepas ke dalam lumen 

tubulus. Perubahan spermatid menjadi spermatozoa disebut dengan 

spermiogenesis (Junqueira, 2007). 

 

Gambar 3. Perubahan spermatid menjadi spermatozoa (Junqueira, 2007) 
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F. Spermatozoa Mencit (Mus musculus) 

Spermatozoa mencit (Mus musculus) terdiri dari bagian kepala, bagian tengah 

dan ekor. Kepala mempunyai kait dengan panjang kira-kira 0,008 mm, bagian 

tengah pendek dan ekor sangat panjang (rata-rata 0,1226 mm) (Gambar 4). 

Pada kepala terdapat akrosom yang mengandung enzim hialuronidase yang 

berfungsi pada saat fertilisasi. Di dalam kepala terdapat inti dan pada bagian 

tengah terdapat mitokondria, aparatus golgi dan dua sentriol. Ekor menyerupai 

bentukan flagelum dan digunakan untuk pergerakan terutama pada saat berada 

dalam alat kelamin betina (Jensen et al, 2008). 

 

 

Gambar 4. Spermatozoa Mencit (Sumber: Kusumawati, 2004) 

 

G. Taurin 

Taurin atau asam 2-aminothanesulfonik merupakan  asam  organik   yang 

banyak  terdapat  pada tulang,  jaringan jantung dan otak. Molekul taurin 

terdiri dari kelompok asam sulfonat. Menurut Lourenco dan Camilo (2002),  

Taurin pertama kali ditemukan pada awal abad ke-19 dari empedu sapi.  

Taurin berasal dari bahasa latin “Taurus” yang berarti sapi atau banteng. 

Senyawa taurin pada manusia dewasa merupakan asam amino kondisional 



18 
 

esensial (tidak dapat diproduksi langsung oleh tubuh namun dapat dibentuk). 

Pembentukan taurin terdapat dihati dan otak serta membutuhkan vitamin B6 

dalam prosesnya.  Taurin banyak ditemukan di ikan jenis cod, mackerel, 

salmon hasil budidaya dan liar, tuna albakor, ikan pari, hiu dan beberapa jenis 

ikan lainnya.  Taurin berperan sebagai neuromodulation, osmoregulasi, dan 

termoregulasi.  Taurin banyak dimanfaatkan untuk mereduksi tekanan darah, 

 meningkatkan kesehatan jantung, dan mereduksi kolesterol dalam darah 

(Kadam and Prabhasankar, 2010).  Diet taurin dihubungkan dengan 

pencegahan terhadap penyakit kardiovaskuler, diabetes, dan tekanan darah 

tinggi.   Menurut Larsen et al (2011), taurin dapat mengurangi tingkat 

trigeliserda dalam darah dan indek aterogenik.  Kadar glukosa tinggi 

menginduksi formasi ROS, sel mesangial dan sel apoptosis tubulus proksimal, 

yang dapat diinhibisi pada model in vitro dengan  menggunakan antioksidan 

taurin. Taurin sebanyak 1,5 gram selama 8 minggu yang diberikan pada 

penderita diabetes menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan sekresi 

insulin oleh sel β langerhans secara in vitro (Ripps dan Shen, 2012).  
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Gambar 5. Langkah – langkah Cystein Membentuk Taurin ( Sumber : Ripps dan 

Shen, 2012) 

 

Menurut Ripps dan Shen (2012), taurin (asam 2-aminoethanesulfonic)  adalah 

turunan dari asam amino yang mengandung sulfur (shulfhibril) cystein yang 

ditemukan dalam jumlah yang cukup di otot, otak, jantung, dan darah yang 

disintesis secara endogen dari sistein (Cys) atau melalui konversi dari metionin 

(Met), taurin bersumber dari ikan dan seafood.  Jalur utama sintesis taurin di 

mamalia melibatkan oksidasi L-sistein oleh dioksigenase sistein (CDO) untuk 

menghasilkan asam sulfinat sistein.  Asam ini dekarboksilasi untuk hypotaurine 

oleh dekarboksilase asam sulfinat sistein yang akhirnya teroksidasi menjadi taurin 

oleh hypotaurine dehidrasidrogenase (Gambar 5).  Taurin berasal dari diet  dalam 

jumlah yang sederhana didalam plasma untuk transportasi ke jaringan lain (Rosa 

et al, 2014). Berikut merupakan struktur kimia dari taurin yang dapat dilihat pada 

Gambar 6.  
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Gambar 6. Struktur Kimia Taurin (Sumber : Ripps dan Shen, 2012) 

 

H. Penginduksian Aloksan Terhadap Kerusakan Sel β Pankreas 

Aloksan merupakan suatu substrat yang secara struktural adalah derivat 

perimidin sederhana. Nama aloksan berasal dari penggabungan kata allantion 

dan oksalurea (asam oksalurik) dengan rumus kimia (C4H2N2O4) (Gambar 7). 

Nama lain dari aloksan adalah 2,4,5,6– tetraoxypirimidin, 2,4,5,6-

primidinetetron, 1,3-Diazinan-2,4,5,6-tetron dan asam mesoxalylurea 5-

oxobarbiturat (Sawittoku, 2013). 

 

Gambar 7. Struktur Kimia Aloksan Monohidrat (Sumber: Yuriska, 2009) 

 

Aloksan merupakan senyawa hidrofilik dan tidak stabil, sebagai diabetogenik 

aloksan digunakan secara intravena, intraperitoneal dan subkutan. Aloksan 

secara cepat mencapai pankreas aksinya diawali oleh pengambilan yang cepat 

oleh sel β langerhans. Pembentukan oksigen reaktif merupakan faktor utama 

pada kerusakan sel tersebut. Pembentukan oksigen reaktif diawali dengan 
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proses reduksi aloksan dalam sel β langerhans. Mekanisme kerja dari aloksan 

yaitu efektif dan selektif dalam merusak pankreas sehingga hormon insulin 

tidak diproduksi dan terjadi peningkatan kadar glukosa darah yang sering 

disebut diabetes mellitus. Aloksan dapat menyebabkan Diabetes mellitus 

tergantung pada insulin pada hewan uji tersebut (aloksan diabetes) dengan 

karakteristik mirip dengan diabetes mellitus tipe 1 pada manusia. Aloksan 

bersifat toksik selektif terhadap sel beta pankreas yang memproduksi insulin 

karena terakumulasinya aloksan secara khusus melalui transporter glukosa 

yaitu GLUT2 (Sawittoku, 2013).  

 

Aloksan merupakan salah suatu senyawa kimia diabetogenik yang sering 

digunakan pada hewan percobaan. Efek diabetogenik aloksan ini dapat 

dicegah oleh senyawa penangkap radikal hidroksil (Studiawan dan Santosa, 

2005). Aloksan sebagai suatu substrat yang secara struktural merupakan  

derivat pirimidin sederhana yang mempunyai kemampuan untuk merusak sel 

β pankreas sehingga menurunkan produksi insulin. Aloksan mampu 

menginduksi pengeluaran ion kalsium dari mitokondria ini mengakibatkan 

gangguan homeostatis yang berawal dari matinya sel (Rohilla dan Shahjad, 

2012).  Sebagai zat diabetogen yang lazim digunakan aloksan mampu 

menimbulkan keadaan hiperglikemia dalam waktu 2 – 3 hari dengan aksi 

toksiknya di pengaruhi oleh radikal bebas (Sunaryo, 2012 ). 
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I. Mencit (Mus musculus) 

Menurut Aringgton (1972) klasifikasi mencit (Mus musculus) adalah sebagai 

berikut : 

Kingdom : Animalia 

Filum : Chordata 

Kelas : Mammalia 

Ordo : Rodentia 

Family : Muridae 

Genus  : Mus 

Spesies : Mus musculus 

 

Gambar 8. Mencit (Mus musculus) (Sumber : Maiyah, 2016) 

 

Mencit (Mus musculus)  adalah anggota Muridae (tikus –tikusan) yang 

berukuran kecil. Hewan ini termasuk dalam bangsa rodentia atau hewan 

pengerat dan tergolong sebagai omnivora atau memakan semua jenis makanan 
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dan termasuk hewan yang aktif pada malam hari yang disebut hewan 

nokturnal. Berat total mencit (kepala, badan, ekor, telinga, dan rambut) sekitar 

10 – 21 gram. Ukuran tubuh sekitar 5 cm hingga 10 cm memiliki ekor yang 

panjang dan tidak ditumbui rambut (Gambar 8). Hewan rodensia mempunyai 

daya penciuman yang tajam. Penyebaran Mus musculus di Indonesia terdapat 

diberbagai daerah dan diternakkan untuk dijadikan hewan percobaan. Mus 

musculus berhabitat ditempat yang agak lembab dan bersih seperti sungai atau 

saluran air (Michigan, 2009).  Berikut merupakan data biologis dari mencit 

(Mus musculus) yang dapat dilihat pada tabel 1.  

 

Tabel 1. Data Biologis mencit di Laboratorium (Kusumawati, 2004) 

Berat badan jantan (gram) 20 – 40 

Berat badan betina (gram) 18 – 35 

Lama hidup (tahun) 1-3 

Temperatur tubuh (
0
C) 36,5 

Kebutuhan air Ad libitum 

Kebutuhan makanan (gram/hari) 4 – 5 

Pubertas (hari) 28 – 49 

 

Tekanan Darah 

 

Systolik (mmHg) 133 – 160 

Diastolik (mmHg) 102 – 110 

Frekuensi respirasi (per menit) 163 

Tidal Volume 0,18 (0,09 – 0,38) 

 

Hematologi  

 

Eritrosit (RBC) (x10
6
/mm

3
) 6,86 – 11,7 

Hemoglobin (g/dl) 10,7 – 11,5 

MCV (µ
3
) 47,0 – 52,0 

MCH (µµg) 11,7 – 12,7 

MCHC (%) 22,3 – 31,2 

Hematokrit (PVC) (%) 33,1 – 49,9 

Leukosit (WBC) (x10
3
/mm

3
) 12,1 – 15,9 

Neutrofil (x10
3
/mm

3
) 1,87 – 2,46 

Eosinofil (x10
3
/mm

3
) 0,29 – 0,41 

Basofil (x10
3
/mm

3
) 0,06 – 0,10 

Limfosit (x10
3
/mm

3
) 8,70 – 12,4 

Monosit (x10
3
/mm

3
) 0,30 – 0,55 

Glukosa (mg/dl) 62,8 – 176 

BUN (mg/dl) 13,9 – 28,3 
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Tabel 1. Lanjutan  

 

 

Kreatinine (mg/dl) 0,30 – 1,00 

Bilirubin (mg/dl) 0,10 – 0,90 

Kolesterol (mg/dl) 26,0 – 82,4 

Total protein (g/dl) 4,00 – 8,62 

Albumin (g/dl) 2,52 – 4,48 

SGOT (IU/I) 23,2 – 48,4 

 

J. Tumbuhan Bauhinia purpurea L. 

Tumbuhan bunga kupu – kupu (Bauhinia purpurea L.) atau disebut juga 

anggrek ungu “Orchid-purple” ini berasal dari daratan asia.  B. purpurea L.  

ini berukuran kecil hingga sedang dan merupakan tanaman yang selalu hijau 

dan menggugurkan daun.  Memiliki ciri khas pada daun yang berbentuk 

seperti kupu – kupu ( Tina, 2011).  

 

1. Klasifikasi Tumbuhan  

Klasifikasi berdasarkan sistem Cronguist (1981) dan APG II (2003) adalah 

sebagai berikut: 

Kerajaan : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Bangsa  : Fabales 

Suku  : Fabaceae 

Marga   : Bauhinia 

Jenis : Bauhinia purpurea L. 
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Gambar 9. (A) Perawakan dan (B) Daun bunga kupu – kupu Bauhinia  

purpurea L. (Sumber: Dokumen Pribadi, 2016) 

 

 

1. Biologi Tumbuhan Bunga Kupu – Kupu (Bauhinia purpurea L.) 

Tumbuhan ini memiliki nama lokal diantaranya di Inggris (Purple 

bauhinia, Orchid  tree, camel’s foot tree, butterfly tree, dan geranium 

tree), di India disebut sebagai (Kota, rak takanchan, khairwal, karar, 

kanchan).  Masyarakat Malaysia menyebut tumbuhan ini adalah tapak 

kuda, di Indonesia tumbuhan ini disebut sebagai tumbuhan bunga kupu – 

kupu  yang relatif tersebar merata.  Tumbuhan ini termasuk kedalam suku 

polong – polongan.  Bentuk daun seperti kupu – kupu yang sedang 

merentangkan sayapnya dan memiliki bunga seperti rangkaian bunga 

anggrek, kelopak bunga yang berwarna pink cerah keunguan merupakan 

hal yang menarik dari tumbuhan ini. Tumbuhan berbunga ini tumbuh 
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sebagai tumbuhan peneduh pada pekarangan rumah. Tumbuhan ini 

tumbuh dengan cepat pada berbagai kondisi tanah dan dapat mencapai 

ketinggian hingga 9 – 12 meter dari permukaan tanah (Gilman dan 

Watson, 2016).  

 

2. Kandungan Daun  Bauhina purpurea L. 

Tumbuhan Bauhinia purpurea L. adalah spesies tumbuhan berbunga yang 

digunakan dalam beberapa sistem pengobatan tradisional untuk 

menyembuhkan berbagai penyakit.  Tanaman ini dikenal memiliki 

antibakteri, antidiabetes, analgesik, anti-inflamasi, anti-diare, antikanker 

dan nephroprotective (Kumar dan Chandrashekar, 2011). 

 

Tumbuhan bunga kupu-kupu (Bauhinia purpurea L.)  umumnya dikenal 

sebagai pohon anggrek ungu dan dibudidayakan di seluruh india 

(Mesrham, 2013).  Masyarakat adat yang menggunakan Bauhinia 

purpurea L. ini yaitu etnis Dayak Meratus yang ada di Hulu Sungai 

Selatan, Kalimantan Selatan dan masyarakat Polahi yang bermukim di 

Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo masyarakat tersebut 

menggunakan obat tradisional tumbuhan bunga kupu-kupu sebagai obat 

sakit perut, pembengkakan paha dan kejang.  Bagian tumbuhan yang 

digunakan sebagai obat yaitu daun dan batang dengan cara mencuci bersih 

10 helai daun bunga kupu – kupu (Bauhinia purpurea L.)  lalu direbus dan 

air rebusannya diminum.  
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Daun bunga kupu – kupu  (Bauhinia purpurea L.) diketahui mengandung 

senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, tanin, polifenolat, steroid, 

kuinon, saponin dan flavonoid.  Menurut beberapa penelitian senyawa 

metabolit sekunder (flavonoid)  yang terkandung didalam daun Bauhinia 

purpurea L. mempunyai aktivitas antidiabetes yang dapat menurunkan 

kadar glukosa dalam darah.  Uji fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak 

etanol dari daun Bauhinia purpurea L. mengandung senyawa metabolit 

sekunder tersebut mampu mencegah radikal bebas  yang dapat 

menyebabkan darah terakumulasi didalam sirkulasi darah sehingga 

mengakibatkan kadar glukosa yang meningkat dan menghambat suplai 

nutrisi pada organ reproduksi (Meshram et al, 2013).  

Senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid umumnya bersifat polar 

sehingga larut dalam pelarut polar seperti air, etanol, methanol, butanol, 

aseton, dimetil sulfoksida dan lain – lainnya (Shama dan Shastry, 2012). 

 

3. Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Bauhina purpurea L. Terhadap 

Jumlah Spermatozoa Mencit Jantan (Mus musculus) Diabetes Mellitus  

 

Tumbuhan berbunga ini memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder 

yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit.  Daun bunga 

kupu – kupu (Bauhina purpurea L.) mengandung senyawa flavonoid yang 

berfungsi dalam menghambat enzim glukosidase dan alfa amilase 

sehingga pemecahan karbohidrat menjadi monosakarida menjadi gagal 

dan glukosa tidak dapat diserap oleh usus (Kumar dan Chandrashekar, 

2011). 
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Menurut Singab et al, (2005) flavonoid mampu berperan sebagai senyawa 

yang dapat menetralkan radikal bebas. Sehingga dapat mencegah 

kerusakan sel beta pankreas yang memproduksi insulin. Kandungan utama 

dari daun Bauhinia purpurea L. yaitu senyawa fitokimia berupa flavonoid 

(7,3,4 trihidroksiflavon) yang memiliki kapasitas antioksidan dan sangat 

efisien untuk mencegah oksidasi lemak.  Antioksidan yang terdapat dalam 

daun Bauhinia purpurea L. mengurangi toksisitas lemak yang teroksidasi 

terhadap sel endotelial, sel otot halus dan makrofag sehingga menghambat 

penebalan lapisan dinding pembuluh darah yang terdiri atas lemak, sel 

busa, sel otot, dan matriks.  Maka penyempitan pembuluh darah akan 

berkurang sehingga aliran darah sebagai penyalur nutrisi pada organ 

reproduksi tidak terhambat dan kualitas sperma tidak terganggu jumlah 

dan motilitas sperma.  Senyawa aktif flavonoid dapat menghambat 

oksidasi radikal bebas yang akan menurunkan resiko terjadinya 

aterosklerosis pada pembuluh darah testis sehingga suplai nutrisi lancar.  

Nutrisi tersebut akan digunakan untuk fungsi – fungsi reproduksi antara 

lain spermatogenesis (Abdurrahman, 2007).  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2016 – Januari 2017.  

Pembuatan ekstrak daun bunga kupu –kupu  (Bahunia purpurea L.) 

dilaksanakan di Laboratorium Kimia Organik Universitas Lampung.  

Pemeliharaan mencit, penginduksian aloksan, pemberian ekstrak daun bunga 

kupu - kupu  (Bahunia purpurea L.) dan pemberian taurin, pembedahan serta 

pengamatan histopatologi dilaksanakan di Laboratorium Biologi Molekuler 

Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Lampung.  

 

B. Alat dan Bahan 

1. Alat – alat Penelitian  

Alat  penelitian yang digunakan yaitu untuk perlakuan menggunakan 24 

buah kandang hewan, tempat makan dan minum mencit,  2 buah 

gavege/sonde mencit untuk memberikan ekstrak daun Bahunia purpurea 

L. dan larutan senyawa taurin ke mencit secara oral, alat uji glukosa darah 

Nesco® multicheck berikut strip uji glukosa darah sebanyak  96 buah, 1 
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buah thermometer dan hygrometer untuk mengetahui suhu dan 

kelembapan ruang kandang, spidol marker untuk menandai ulangan, 

timbangan digital untuk mengukur berat badan mencit dan berat organ 

mencit, serta 1 buah jarum untuk mengambil darah mencit.  

 

Adapun alat untuk proses pembuatan ekstrak daun Bauhinia purpurea L. 

alat yang digunakan yaitu beaker glass 500 ml, gelas ukur 500 ml, pisau, 

staining jar, penggiling/blender digunakan untuk menghaluskan daun  

Bauhinia purpurea L. sehingga menjadi bubuk, oven untuk mengeringkan 

daun, batang pengaduk/spatula, pisau, sarung tangan, tissue, lap, peralatan 

refluks (heating mantle), evaporator, peralatan partisi, peralatan 

penyaringan, timbangan dan labu reaksi.  Perhitungan jumlah 

spermatozoa menggunakan Haemasitometer Improved Neubauer, 

mikroskop dan kamera, gelas arloji, gunting kecil, objek glass, spatula, 

blood counter, dan pipet volume.  Sedangkan untuk membuat preparat 

sayatan melintang tubulus seminiferus testis mencit dibutuhkan peralatan 

bedah dan perlengkapannya, mikrotom dan perlengkapannya, sarung 

tangan, mikroskop dan kamera, objek dan cover glass, tissue cassette, 

pisau scalpel, oven, mangkuk stainles steel, bunsen, dan tabung flim.   

 

2. Bahan – bahan penelitian  

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sebagai sampel 

penelitian menggunakan 24 ekor mencit jantan (Mus musculus), yang 

berasal dari Balai Penyidik dan Penguji Veteriner (BPPV) Lampung 
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regional III, Provinsi Lampung.  Bahan tumbuhan yang digunakan yaitu 

daun bunga kupu-kupu (Bauhunia purpurea L.) diperoleh dari sekitar 

lingkungan Universitas Lampung dan taurin sebagai senyawa kombinasi.  

Induksan diabetes menggunakan bubuk aloksan monohidrat yang 

diperoleh dari P.T. Sawittoku Chemical Laboratories Makasar. 

 

Bahan yang digunakan untuk pemeliharaan mencit yaitu pakan mencit 

berupa pellet yang berasal dari pellet unggas dan di berikan secara ad 

bilitum, air minum, dan sekam padi yang digunakan sebagai alas kandang 

mencit.  Bahan yang digunakan dalam pembuatan ekstrak daun Bahunia 

purpurea L. menggunakan etanol 70%.  Adapun untuk pengamatan 

jumlah spermatozoa bahan yang digunakan yaitu larutan NaCl 0,9% dan 

akuadest yang digunakan untuk menjaga spermatozoa supaya tetap 

hidup.  

 

Sedangkan bahan yang digunakan untuk membuat histopatologi jaringan 

adalah etanol 70%, etanol 80%, etanol 90%, etanol absolute, xilol, dan 

parafin cair, dan bahan untuk pewarnaan Hematosiklin Eosin (HE) 

menggunakan bahan yaitu xylol, etanol absolute, etanol 90%,  etanol 

80%, air keran, larutan hematoksilin, larutan pembiru, larutan eosin, dan 

cairan perekat (DPX).  
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit jantan (Mus 

musculus) yang diperoleh dari Balai Penyidik dan Penguji Veteriner (BPPV) 

Lampung regional  III.  Sedangkan, sampel penelitian ini adalah sebagian 

populasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Berusia kurang lebih 2 – 3 bulan 

2. Berat badan rata – rata ± 30 – 40 gram 

3. Kondisi sehat 

Dalam penelitian ini besar sampel yang digunakan  ditentukan dengan 

menggunakan rumus Federer.  

 

D. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode eskperimen 

dengan rancangan penelitian yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 

kelompok perlakuan.  Jumlah ulangan dilakukan berdasarkan rumus Frederer 

(1983) yaitu (t-1) (n-1) ≥ 15, dengan t adalah jumlah perlakuan dan n adalah 

jumlah ulangan.   

(4 – 1 ) (n – 1) ≥ 15  

3 n – 3 ≥ 15 

3n ≥ 18 

n ≥ 6  

Berdasarkan perhitungan rumus Federer jumlah sampel yang akan digunakan 

pada tiap kelompok adalah 6 ekor mencit jantan dan dikalikan dengan 4 
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kelompok perlakuan sehingga jumlah sampel adalah 24 ekor mencit jantan. 

Pemberian perlakuan dilakukan secara oral selama 14 hari perlakuan seperti 

pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Kelompok perlakuan  

Kelompok Keterangan Jumlah 

K(+) Mencit (Mus musculus) dengan pemberian pakan 

dari awal penelitian hingga akhir penelitian secara 

adlibitum tanpa pemberian aloksan dan ekstrak 

6 

K (-) Mencit (Mus musculus) dengan pemberian  pakan 

dan diinduksi aloksan untuk mengkondisikan tikus 

menderita diabetes. 

6 

P1 Mencit (Mus musculus) diinduksi aloksan diberikan 

ekstrak daun Bauhinia purpurea L. dengan dosis 14 

mg/g bb/hari. 

6 

P2 Mencit (Mus musculus) diinduksi aloksan diberikan 

ekstrak daun Bauhinia purpurea L. dengan dosis 14 

mg/g bb/hari dan Taurin 15,6 mg/g bb/hari 

6 

 

E. Pelaksanaan Penelitian  

1. Pembuatan Ekstrak Daun Bunga Kupu – Kupu (B. purpurea L.) 

Senyawa metabolit sekunder dari ekstrak daun Bauhinia purpurea L. dapat 

diekstraksi dengan beberapa macam pelarut non-polar seperti seperti air, 

etanol, methanol, butanol, aseton, dimetil sulfoksida dan lain – lainnya.  

Alur Ekstraksi daun Bunga Kupu - Kupu  (B. purpurea L.) dapat  

dilihat pada gambar 10. 
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Gambar 10. Alur Ekstraksi Daun Bunga Kupu –Kupu (B.purpurea L.) 

 

 

2. Persiapan Hewan Uji  

Hewan yang digunakan adalah mencit jantan (Mus musculus) dengan berat 

± 30 – 40 gram berumur  3 bulan.  Sebelum tahap perlakuan, 24 ekor 

hewan uji diaklimasi selama satu minggu dan ditempatkan kedalam 

masing – masing kandang berukuran 28 cm x 30 cm x 13 cm yang ditutupi 

kawat pada bagian atasnya dan dipelihara di dalam laboratorium.  Keadaan 

hewan selama diaklimasi dan perlakuan dikontrol pada suhu lingkungan 

yang tetap.   

Daun bunga kupu – kupu (B. purpurea L.) diambil dalam kondisi masih 

segar  

Daun bunga kupu – kupu (B. purpurea L.) dibersihkan dari kotoran, 

dipotong – potong lalu dikering angingkan selama 24 jam sebelum 

dimasukkan kedalam oven pada suhu 40 – 50
0 

C selama 48 jam
 

Daun yang telah kering digiling hingga menjadi bubuk halus sebanyak 

600 gram, kemudian dilakukan maserasi menggunakan 5 liter etanol 

96%  selama 3 x 24 jam hingga diperoleh maserat 

Setelah proses maserasi berakhir dilakukan penyaringan hingga 

didapatkan filtrat 

Filtrat dipekatkan degan menggunakan rotary evaporator pada 

suhu 50
0
C hingga diperoleh ekstark kental 
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3. Makanan dan Minuman Mencit 

Makanan mencit yang digunakan berupa pelet yaitu comfeed BR II  yang 

ditunjukkan pada tabel 3 dan analisis proksimat pakan mencit dapat dilihat 

pada tabel 4. 

Tabel 3. Komposisi Pakan Mencit 

 

No Bahan Dasar Pakan Mencit 

1. Jagung 

2. Bekatul 

3. Bungkil Kedelai 

4. Tepung Daging 

5. Garam 

6. Vitamin Mineral 

 

Tabel 4. Analisis Proksimat Pakan Mencit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Proksimat  Presentase setiap  

100 g 

Kadar air Max 12,0% 

Protein Kasar Minl 0,9% - 21,0%  

Lemak Kasar Min 5,05% 

Serat Kasar  Min 5,0% 

Abu Max 7,0% 

Calsium Min 0,9% 

Phospor  Min 0,6% - 0,9% 

Coccidiostat - 

Antibiotik - 
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Sedangkan minuman mencit (Mus musculus) berupa air yang diberikan 

melalui botol minuman khusus mencit.  Makanan dan minuman mencit 

diberikan secara ad libitum (sampai kenyang atau secukupnya). 

 

4. Penginduksian Aloksan 

Aloksan yang didapat dalam bentuk serbuk 10 gram yang kemudian 

dilarutkan dengan aquadest sebanyak 1 liter (Etuk, 2010).  Penginduksian 

aloksan pada penelitian ini bertujuan untuk menciptakan keadaan 

hiperglikemik pada mencit (Mus musculus).  Dalam perlakuan ini Aloksan 

diinjeksi secara intraperitoneal (i.p) yaitu dibagian kanan bawah perut 

mencit (mus musculus) (Nugroho, 2006).  Dosis aloksan yang digunakan 

adalah dua kali lipat dosis intravena yaitu 130 mg/kgbb dilarutkan dengan 

aquadest.  Dosis tersebut merupakan hasil orientasi yang telah dilakukan 

sebelumnya untuk mendapatkan mencit dengan keadaan hiperglikemia 

secara intraperitoneal.   

 

Pembuatan mencit menjadi kondisi diabetes mellitus dimulai dengan 

mempuasakan mencit selama 8 – 10 jam, kemudian mencit diukur kadar 

glukosa darah dan berat badan.  Dua jam berikutnya mencit disuntik 

aloksan kemudian diberi makan .  Pemberian aloksan dilakukan sebanyak 

1 kali dan untuk melihat pengaruhnya dilakukan optimasi larutan selama 

48 jam (Etuk, 2010).   Menurut Perkeni (2002) kriteria terjadinya diabetes 

mellitus pada mencit apabila diperoleh kadar glukosa darah ≥ 126 mg/dL 
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untuk nilai glukosa darah puasa.  Jika didapati mencit tidak mengalami 

hiperglikemia maka dilakukan injeksi ulang.  

 

5. Pemberian Ekstrak Daun Bunga Kupu – Kupu (B. purpurea L.)  Dan 

Taurin 

 

Dosis ekstrak daun B. purpurea L. yang diberikan secara oral dengan berat 

badan 30 – 40 g yaitu sebesar 400 mg/kg bb (Shama dan Shastry, 2012). 

Beberapa penelitian mengenai ekstrak dari daun Bauhinia purpurea L. 

sebagai antidiabetes pada mencit diabetes yang diinduksi dengan obat 

diabetogenik, ekstrak tersebut menunjukkan aktivitas antidiabetes yang 

signifikan ( Pahwa et al, 2012 dan Shama et al, 2012).  Ekstrak tersebut 

memiliki aktivitas sebagai antidiabetes yang berpotensi untuk 

meningkatkan sekresi insulin oleh kelenjar pankreas (Shama dan Shastry, 

2012).  Pemberian ekstrak daun Bauhinia purpurea L. dengan dosis 400 

mg/kg bb dan pemberian ekstrak daun Bauhinia purpurea L. dengan dosis 

400 mg/kg bb yang dikombinasikan dengan taurin 15,6 mg/bb/hari 

dilakukan secara oral selama 14 hari (Rudini, 2016) bahwa pemberian 

dosis taurin 15,6 mg/bb/hari selama 14 hari dapat menyebabkan 

peningkatan jumlah spermatozoa pada mencit yang mengalami diabetes 

walaupun peningkatan jumlah spermatozoa belum mampu mengembalikan 

seperti keadaan normal. 
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6. Tahap Pengambilan Spermatozoa dari Kauda Epididimis  

Pada hari ke-15 mencit (Mus musculus) dipreparasi dengan cara dislokasi 

leher kemudian mencit dibedah untuk pengambilan kauda epididimis 

untuk mengambil spermatozoa.  Sampel sperma mencit jantan diambil dari 

bagian kauda epididimis dengan cara menyayat dan menekan secara 

perlahan.  Kemudian kauda epididimis diletakkan dalam gelas arloji yang 

telah berisi larutan NaCl 0,9% sebanyak 3 tetes lalu dihomogenkan 

sehingga terbentuk suspensi dan dibiarkan selama 2 menit untuk 

memberikan kesempatan bagi spermatozoa keluar dari epididimis dan 

menyebar. 

 

 Pada hari ke-15 dibuat histopatologi dari jaringan testis yang diambil dari 

hewan uji yang dipuasakan semalam.  Organ tersebut dari setiap hewan uji 

diambil dan ditempatkan dalam larutan formalin 10% dan segera diproses 

dengan teknik parafin.  Bagian organ tersebut dipotong menggunakan 

mikrotom dengan ketebalan 5 µm dan diwarnai oleh larutan Hematoksilin 

Eosin (HE) untuk pemerikasaan histologis. 

 

F. Parameter Uji 

Parameter yang diuji pada penelitian ini yaitu berat tubuh mencit (Mus 

musculus), glukosa darah, jumlah spermatozoa dan berat organ testis. Adapun 

teknik pengambilan parameter uji yaitu sebagai berikut : 
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a) Penghitungan Berat Badan Mencit (Mus musculus) 

Penghitungan berat badan mencit (Mus musculus) dilakukan sebelum dan 

setelah perlakuan dengan menggunakan timbangan digital dengan 2 kali 

ulangan, kemudian dibandingkan berat badan mencit sebelum dan 

sesudah perlakuan. 

 

b) Glukosa Darah 

Pengukuran glukosa darah dilakukan sebanyak 4 kali pada tiap – tiap 

perlakuan. Awal pengukuran bertujuan untuk mengetahui kadar glukosa 

awal sebelum induksi  aloksan untuk kemudian disebut sebagai hari ke – 

1. Pengukuran kedua dilakukan setelah 2 hari setelah injeksi aloksan 

untuk mengetahui keberhasilan terjadinya diabetes mellitus pada tiap 

sampel untuk kemudian disebut hari ke – 4. Pengukuran ketiga dilakukan 

setelah 7 hari yaitu setelah sebelumnya dipuasakan selama 8 – 10 jam 

untuk mengetahui perubahan kadar glukosa darah dari perlakuan yang 

diberikan untuk kemudian disebut sebagai sebagai hari ke – 7  

Pengukuran keempat dilakukan setelah perlakukan selama 14 hari setelah 

sebelumnya dipuasakan untuk mengetahui keberhasilan dari perlakuan 

yang diberikan untuk kemudian disebut sebagai hari ke – 14.  

Pengambilan darah dilakukan dari pembuluh vena ekor.  Darah yang 

diambil kemudian diuji kadar glukosa darah menggunakan Nesco® 

multicheck (Rudini, 2016). 
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c) Penghitungan Jumlah Spermatozoa 

Adapun tahapan penghitungan jumlah Spermatozoa juta/mL suspensi 

semen dari kauda epididimis yaitu suspensi semen itu diambil sebanyak 

10 µl kemudian disisipkan kedalam ruang diantara gelas penutup dan 

slide haemositometer Improved Neubauer  pada satu ruang penghitungan 

hemasitometer dibawah mikroskop cahaya dengan perbesaran 100 kali.  

Setelah kedua ruang penghitungan terisi sampel, haemositometer 

dibiarkan 2 – 5 menit agar spermatozoa tersesak dan menetap pada bidang 

penghitungan kemudian dihitung jumlah spermatozoa pada kamar hitung 

pada permukaan seluas 1 mm
2
  atau pada satu kotak bidang A, B, C, atau 

D (Gambar 11). Perhitungan jumlah spermatozoa/ml dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut (Gandasoebrata, 1967). 

 

Jumlah spermatozoa = n x 200.000 (Spermatozoa juta/mL) 

Keterangan : n = jumlah spermatozoa yang dihitung pada kotak A, B, C, 

atau D. 
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Gambar 11. Impoved Neumbauer (haemocytometer) (Gandasoebrata, 1967). 

 

d) Penghitungan Berat Testis 

 

Penghitungan berat basah organ testis mencit dilakukan setelah 

mencit dibedah kemudian organ testis mencit diambil dan 

dibersihkan setelah itu testis ditimbang dengan menggunakan 

timbangan digital .  

 

G. Analisis Data 

Data hasil penelitian ini dianalisis dengan uji ANOVA (Analysis of 

Variance)  untuk melihat perbedaan antara kelompok perlakuan, kemudian 

jika terdapat perbedaan maka dilanjutkan dengan uji BNT pada taraf nyata 

5%. 

A B 

D C 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan 

bahwa pemberian ekstrak daun Bauhinia purpurea L. 400 mg/kgbb dan 

taurin 15,6 mg belum efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah, 

namun pemberian tersebut efektif  mempertahankan jumlah spermatozoa 

mencit jantan (Mus musculus) yang diinduksi aloksan. 

 

B. Saran  

 

Beberapa penelitian lanjutan yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut : 

1. Perlu dilakukan uji lanjutan mengenai pengaruh ekstrak daun Bauhinia 

purpurea L. terhadap parameter lainnya seperti motilitas, viabilitas, dan 

abnormalitas spermatozoa. 

2. Menggunakan bagian tumbuhan lain seperti akar, kulit batang, bunga 

ataupun biji dari bunga kupu – kupu (Bauhinia purpurea L.) terhadap 

antidiabetes dan jumlah spermatozoa mencit jantan (Mus musculus) 

yang diinduksi aloksan.  
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3. Melakukan ekstraksi daun bunga kupu – kupu (Bauhinia purpurea L.) 

dengan menggunakan pelarut metanol terhadap  antidiabetes dan 

jumlah spermatozoa mencit jantan (Mus musculus) yang diinduksi 

aloksan.  

 



64 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

Abdurrahman, E. K. 2007. Efek Ekstrak Daun Sambung Nyawa Terhadap 

Kualitas Sperma Tikus Diabetik Akibat Induksi Streptozotocin. 

(Skripsi). Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan 

Biologi Universitas Negeri Semarang.    

 

Akbar, B. 2010. Tumbuhan dengan Kandungan Senyawa Aktif yang Berpotensi 

Sebagai Bahan Antifertilitas. UIN Jakarta : Adabia Press. 

 

Akay C, H. Yaman, M. Oztosum, E. Cakir, A.O. Yildirim, Y.E. Eyi, M. Agili, E. 

O. Akgul, I. Aydin, U. Kaldirim, S.K. Tuncer, A. Eken, E. Oztas, Y. 

Poyrazoglu, M. Yasar and Y. Ozkan. 2013. The Protective Effects of 

Taurine on Experimental Acute Pancreatitis in a Rat Model. US 

National Library of Medicine. Vol 32 (5): 522-9. 

 

Amalina. 2010. Pengaruh pemberian Ekstrak Daun Beluntas (Pluchea indica L.) 

Terhadap Spermatogenesis Mencit. (Skripsi). Fakultas Kedokteran 

Universitas Sebelas Maret. 

 

Anton, D. W. 2008.  Infertilitas Pria. Available from: http://www.Klinikandrologi. 

blogspot.com/2008/infertilitas pria. 

 

Arrington, L. R. 1972. Introduction Laboratory Animal Science: The Breeging, 

Care, and Management Of Experimental Animals. Danville: The 

Interstate Printers and Publishers Inc.  

 

Cronquist, A. 1981. An Integrated System of Classification of Flowering Plants. 

Columbia University Press. New York.  

 

Etuk, E.U. 2010. Animal Models for Studying Diabetes Mellitus. Agriculture and 

Biology Journal of North America. Vol 1 (2) : 130 – 134 

 

Faranita, O.V. 2009. Kualitas Spermatozoa Pada Tikus Wistar Jantan Diabetes 

Mellitus. Laporan Akhir Penelitian Karya Tulis Ilmiah. Fakultas 

Kedokteran. Universitas Semarang.  

 

http://www.klinikandrologi/


65 

 

Fajria, L. 2011. Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Pandan Wangi (Pandanus 

amarillyfolius Roxb.) Terhadap Berat Testis dan Diameter Tubulus 

Mencit (Mus musculus). Jurnal Keperawatan. Vol 7 (2) : 161 – 169  

 

Fitrianti. 2006. Pengaruh Pemberian Streptozotocin Terhadap Kadar Gula Darah 

dan Struktur Ovarium Mencit (Mus musculus) Strain Balb-C. 

(Skripsi). Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam. Universitas Jember.  

 

Gandasoebrata, R. 1967. Penuntun Laboratorium Klinik. Jakarta : Dian Rakyat. 

Gilman, E.F dan D.G Watson. 2016. Bauhinia purpurea : purple orchid- Tree. 

IFAS Extension. University of Florida. Diakses 19 September 2016. 

Tersedia pada : http://edis.ifas.ufl.edu 
 

Haida. 2013. Hubungan Empat Pilar Pengendalian DM Tipe 2 Dengan Rerata 

Kadar Gula Darah. (Skripsi) Departemen Epidemiologi Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur 

 

Hargono, F.R, P.M. Lintong dan C.F. Kairupun.  2013.Gambaran Histopatologik 

Testis Mencit Swiss (Mus musculus) Yang Diberi Kedelai (Glycine 

max) dan Paparan Dengan Asap Rokok. Jurnal e-Biomedik. Vol.1 (2): 

824 – 829 

 

Herderson, C., and J. Kathleen. 1997. Buku Ajar Konsep Kebidanan. Penerbit 

Buku Kedokteran. Jakarta.  

 

IDF (Internasional Diabetes Federation).  2013. Diabetes Atlas 7th Edition 

revision 2013. Diakses 20 September 2016 pukul 05.15 WIB. Tersedia 

Pada : www.diabetesatlas.org 
 

Jensen, N.R. MD. Zuccarelli, Sj. Patton, Williams, SC. Ireland and KD. Cain.  

2008. Cryopreservation and Methanol Effects on  Burbot  Sperm  

Motility  and  Egg Fertilization. Journal American  Fisheries Society 

.Vol 70 (1) : 38 – 42.  

 

Junqueira, C., J.Carneiro., & R.O., Kelley.  2003. Basic Histology. Edisi ke-11. 

Boston: McGraw Hill 

 

Junqueira, C., J.Carneiro., & R.O., Kelley. 2007. Histologi Dasar edisi ke-8. 

Jakarta: EGC. 

 

Kadam, S.U dan P. Pranshasankar. 2010.  Marine   food   as  functional 

 ingredients  in  bakery  and  pasta  products.  Food  Research 

 International  43.  Pp:  1975  – 1980. 

http://edis.ifas.ufl.edu/
http://www.diabetesatlas.org/


66 

 

Kaplan, G. Karabay, R.D. Zagyapan, C. Ozer, H. Sayan and I. Duyar. 2004. 

Effects of Taurine In Glucose And Taurine Administration. 

Departemen of Physiology. Vol. 27 : 327 – 333.  

Kawatu, C.,  W Bodhi, and J Mongi.  2013. Uji Ekstrak Etanol Daun Kucing – 

Kucingan (Acalypha indica L.) Terhadap Kadar Gula Darah Tikus 

Putih Jantan Galur Wistar (Rattus novergicus). Jurnal Ilmiah Farmasi. 

Vol. 2 (1) : 81 – 85   

Kim, S. J., C Ramesh., H Gupta., and W Lee. 2007. Taurine-diabetes interaction: 

from involvement to protection : a review. 21(3-4) : 63-77. 

Kusumawati. 2004. Bersahabat dengan Hewan Coba. Fakultas Kedokteran 

Hewan Universitas Airlangga. Yogyakarta : Gajah Mada University 

Press.  

 

Kumar dan KS Chandrashekar. 2011. Bauhinia Purpurea Linn. : A Review of its 

Etnobotany, Phytochemical and Pharmacological Profile. Research 

Journal of Medicinal Plant. Vol 5 (4) : 420 -431  

 

Larsen, R., K.E Eilersten, and E.O Elvevoll. 2011. Health benefits of  marine 

foods and ingredients. Journal Biotechnology Advaces.Vol 29 : 508 

– 518. 

 

Lourenco, R. dan ME. Camilo. 2002. Taurine: A Conditionally Essential Amino 

Acid in Humans? An Overview in Health and Disease. Nutr Hosp. 

Abstract. Vol. 17: 262-270 

 

Maria, V.T. Lobo, F., Alonso, and M. Rafael. 2000. Immohistochemical 

localization of taurin in the male reproductive organ of the rat. 

Journal.  Vol. 48 (3): 313-320. 

 

Maiyah, A. T.  2016. Efek Ekstrak Etanol Rimpang Pacing (Coctus speciosus) 

Dalam Menurunkan Kadar Glukosa Darah dan Kolesterol Pada 

Mencit Jantan (Mus musculus) yang Diinduksi Aloksan. (Tesis) 

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 

Universitas Lampung. 

 

Malaisse, W.J., Malaisse-Lagae, F., Sener and D.G., Pipeleers. 1982.Determinants 

of the selective toxicity of alloxan to pancreatic B cell. Proc. Natl. 

Acad. Sci. USA. Vol (79) : 927 -930.  

 

Maneesh, M., H. Jayalakshmi, and T.A Singh. 2006. Impaired Hipotalamic-

Pitutiary-Gonadal Axix Finction In Men With Diabetes Mellitus. 

Indian journal of clinical biochemistry. Vol 21 (1) : 165- 168.  

 

Michigan. 2009. Animal Diversity. Diakses tanggal 15 Oktober 2016. Pukul: 

20.02 WIB. http://animaldiversityweb.uumz.umich.edu//mamals  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18261258
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramesh%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18261258
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gupta%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18261258
http://animaldiversityweb.uumz.umich.edu/mamals


67 

 

 

Muqsita, V., N.S Elly, dan S. Ali. 2015. Efek Ekstrak Etanol Kayu Manis 

(Cinnamomum burmannii) terhadap Kadar MDA Ginjal pada Tikus 

Wistar Hiperglikemia. e-jurnal Kesehatan. Vol (3) 2: 235 – 238.  

 

Meshram, S.S., P.R Itankar dan A.T Patil. 2013. To Study Antidiabetik Activity 

of Stem Bark of Bauhinia purpure L. Journal of Pharmacognosy and 

Phytochemistry India. Vol 2 (1) : 171 – 175  

 

Nugroho, A. E. 2006. Animal Models Of Diabetes Mellitus : Pathology And 

Mechanism Of Some Diabetogenics. Laboratorium Farmakologi dan 

Toksikology, Bagian Farmakologi dan Farmasi Klinik, Fakultas 

Farmasi Universitas Gajah Mada. Review. Vol (7) : 378 – 382  

 

Oakberg, E. F. 1956. Duration of Spermatogenesis in The Mouse and Timing of 

Stages of The Cycle of The Seminiferus Ephitelium. Journal. Vol 99 

(3) : 507 – 516.   

 

Pahwa, M dan Battacharya. 2012. Antidiabetic Activity of Methanolic Extract of 

Leaf of Bauhinia purpurea . International Journal of Therapeutic 

Applications. Vol 2 : 19 – 23  

 

Pasaribu, R., S Hutahaean, dan S Ilyas. 2015. Uji Antihiperglikemia Ekstrak 

Etanol Daun Kembang Bulan (Tithonia diversifolia) Pada Mencit (Mus 

musculus) yang Diinduksi Diabetes dengan Aloksan. Jurnal Biosains. 

Vol 1 : 36 - 43 

 

Perkeni. 2002. Konsensus Pengelolan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Indonesia 2002. 

Semarang. Hal 6 – 7. 

 

Rachmadi, A. 2008. Kadar Gula Darah dan Kadar Hormon Testosteron Pada Pria 

Penderita Diabetes Mellitus.(Tesis) Universitas Diponegoro 

Semarang.  

 

Rudini, M. 2016. Efektivitas Antidiabetes Ekstrak Etanol Rimpang Pacing 

(Coctus speciosus) dan Taurin Terhadap Fertilitas Mencit Jantan (Mus 

musculus) yang diinduksi aloksan. (Tesis) Jurusan Biologi, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Lampung.  

 

Ripps, H dan W Shen. 2012. Taurine : A “Very Essential” Amino Acid. Jurnal. 

Departments of Ophthalmology and Visual Science, Anatomy and 

Cell Biology, Physiology and Biophysics, University of Illinois 

College of Medicine, Chicago.Vol 18 : 2673-2686 

 

Rizalhafiz. 2008. Pengaruh Pemberian Minyak Jinten Hitam (Nigella sativa) 

Terhadap Morfologi Spermatozoa Mencit Diabetes Mellitus yang 

Diinduksi Aloksan. Artikel Karya Tulis Ilmiah  Fakultas kedokteran 

Universitas Dipenegoro Semarang. 



68 

 

Rohilla, A. A. Shahjad. 2012. Alloxan Induced Diabetic: Mekanisme and Effect. 

Internasional Journal Of Reaserch in Pharmaceutical and Biomedical 

Science. Vol. 3: 819 – 823.  

Rosa F, CF Ellen, D. Rafael, and  A J Alceu,. 2014. Oxidative stress and 

inflammation in obesity after taurine supplementation: a double-blind, 

placebo-controlled study. European Journal of Nutrition. Vol 5 (3) : 

53  

Sardessai. 2013. Screening For Antimicrobial Activity Of The Stem Bark Of 

Bauhinia purpurea L. Global Journal of Pharmacology. Vol 7 (3): 

289 

 

Sawittoku. 2013. Deskripsi alloxan Monohidrat. Diakses tanggal 21 Oktober 

2016. https://sawitchem.com/post/1/deskripsi-alloxan-

monohidrat.html  

 

Silverthorn. 2009. Human Physiology An Integrated Approach. Second Edition.  

United States of America: Benjamin Cummings 

 

Singab ANB, El – Eshbishy, Y. Makiko and N. Taro. 2005. Hypoglicemic effect 

of Egyptian Morus Alba Root Bark Exratct Effect on Diabetes and 

Lipud Peroxidation of Streptozocin Induced Diabetic Rat. Journal of 

Ethnopharmacology.Vol 100 : 333 -338. 

 

Shama, K.P dan C.S Shastry. 2012. Evaluation of Antidiabetic Activity of 

Bauhinia purpurea Linn in streptozotocin Induced Diabetic Rat. 

International Journal of Advances in Pharmachy, Biology and 

Chemistry. Vol.1 (4) 536 – 539. 

 

Shumei, L., J. Yang, G. Wu, M. Liu, X. Luan, L. Qiufeng, H. Zhao, Jianmin. 

2010. Preventive Effect of aurin on experimental type II diabetic 

nephropathy. Journal of Biomedical Science. Vol. 17 (1) 546.  

 

Sherwood, L. 2001. Fisiologi Manusia dari Sel ke Sistem Edisi 2. Jakarta : EGC 

 

Sherwood, L. 2004. Human physiology: from cells to systems. 5
th

 ed. Thomson 

learning, Inc. Brooks.  

 

Studiawan, H dan M.H Santosa. 2005. Uji Aktivitas Penurunan Kadar Glukosa 

Darah Ekstrak Daun Eugenia polyantha pada mencit yang diinduksi 

Aloksan. Jurnal. Bagian Ilmu Bahan Alam. Fakultas Farmasi. 

Universitas Airlangga Surabaya. Vol 21 (2) : 62 – 65.  

 

Suriani, N. 2012. Gangguan Metabolisme Karbohidrat Pada Diabetes Mellitus. 

Program Pascasarjana Ilmu Biomedik. Program Double Degree 

Neurologi.  Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. 

http://e-resources.perpusnas.go.id:2071/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/European+Journal+of+Nutrition/$N/34175/PagePdf/1511169400/fulltextPDF/8904B7B18A9044DDPQ/1?accountid=25704
https://sawitchem.com/post/1/deskripsi-alloxan-monohidrat.html
https://sawitchem.com/post/1/deskripsi-alloxan-monohidrat.html


69 

 

Sunaryo, H., Kusmardi dan T. Wahyu. 2012. Aktivitas Antidiabetes Senyawa 

Aktif Dari Fraksi Kloroform Herba Ciplukan (Physalis angulata L.) 

Terhadap Penurunan Glukosa Darah dan Perbaikan Sel Langerhans 

Pankreas yang Diinduksi Aloksan. Jurnal. Jurusan Farmasi 

UHAMKA Jakarta. 

 

The Angiosperm Phylogeny Group.  2003. An Update of The Angiosperm 

Phylogeny Group Classification for The Orders and Families of 

Flowering Plant: APG II. Botanical Journal Of The Linnean Society. 

141, 399 – 436.  

 

Tina, H. W. 2011. Informasi Singkat Benih Bauhinia purpurea L. Jurnal 

Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan. No. 131 : 1 – 2.   

 

Tjokroprawiro, A. 2002. Diabetik Neuropati: dari Basik ke Klinik. Pusat diabetes 

dan nutrisi. FK UNAIR/RSUD Dr. Soetomo, Surabaya.  

   

Yadav, S and B. K Bhadoria. 2005. Two Dimeric Flavonoid from Bauhinia 

purpurea. Indian Journal Of Chemistry. 44B: 2604 – 2607.  

 

Yuriska, A. F. 2009. Efek Aloksan Terhadap Kadar Glukosa Darah Tikus Wistar. 

Laporan Akhir Penelitian Karya Tulis Ilmiah. Fakultas Kedokteran. 

Universitas Diponegoro.Semarang 


	1. cover depan.pdf
	2. ABSTRACT.pdf
	3. ABSTRAK.pdf
	3. cover dalam.pdf
	4.pdf
	6. riwayat hidup.pdf
	7. persembahan.pdf
	8.motto.pdf
	9. SANWACANA.pdf
	10.DAFTAR ISI.pdf
	11. DAFTAR TABEL.pdf
	12. DAFTAR GAMBAR.pdf
	Bab 1.pdf
	bab 2.pdf
	bab 3.pdf
	bab v.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

