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SINTESIS, KARAKTERISASI DAN UJI AKTIVITAS ANTIDIABETES 

SENYAWA KOMPLEKS Cr(III)-ASPARTAT DAN Cu(II)-ASPARTAT  

 

 

 

Oleh 

 

 

DINDA SEFTA FIRGUNA 

 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis kompleks Cr(III)-aspartat dan  

Cu(II)-aspartat.  Senyawa kompleks tersebut disintesis dengan mereaksikan 

logam CrCl3.6H2O dan CuCl2.2H2O dengan ligan asam aspartat dan kemudian 

menentukan aktivitas antidiabetes dari senyawa kompleks yang diperoleh.  

Reaksi optimum terjadi pada pH 4 pada waktu 4 jam untuk kompleks Cr dan 

kompleks Cu pada waktu 3 jam.  Hasil sintesis kompleks Cr diperoleh padatan 

ungu muda sebanyak 0,4001 gram dengan rendemen 89,24% sedangkan untuk 

kompleks Cu menghasilkan padatan berwarna biru sebanyak 0,3095 gram dengan 

rendemen 95,90%.  Padatan yang diperoleh dikarakterisasi menggunakan 

spektofotometer IR dan spektrofotometer Uv-Vis.  Hasil pengukuran dengan 

spektofotometer IR menghasilkan serapan Cr-N dan Cr-O pada bilangan 

gelombang 548,48 cm
-1

 dan 456,45 cm
-1

 untuk kompleks Cr dan untuk kompleks 

Cu serapan Cu-N dan Cu-O pada bilangan gelombang 591,20 cm
-1

 dan 421,65 

cm
-1

.  Hasil pengukuran dengan spektrofotometer Uv-Vis menunjukkan adanya 

serapan pada panjang gelombang 408 dan 599 nm untuk kompleks Cr dan 820 

untuk kompleks Cu.  Uji antidiabetes menggunakan mencit jantan dengan 9 

perlakuan selama 21 hari.  Data yang diperoleh dianalisis secara statistik 

menggunakan ANOVA (Analysis of Variance) pada taraf kepercayaan 5% 

dilanjutkan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) pada taraf kepercayaan 5% dan 

aktivitas antidiabetes dinyatakan dalam %GL (glucose lowering).  Hasil 

penelitian menunjukkan %GL pada penelitian ini mencapai 56,54% sampai 

76,13%.  Seluruh sampel perlakuan menunjukkan perbedaan penurunan kadar 

gula darah yang signifikan (p<0.05) dengan kelompok kontrol. 

 

 

Kata kunci:  Antidiabetes, senyawa kompleks. 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND TEST OF ANTIDIABETIC 

ACTIVITY OF COMPLEX COMPOUND OF Cr(III)-ASPARTAT AND 

Cu(II)-ASPARTAT 

 

 

 

By 

 

 

DINDA SEFTA FIRGUNA 

 

 

 

 

The purpose of this research is to synthesized of Cr(III)-aspartate and  

Cu(II)-aspartate complexes was synthesized.  The complexes carried out 

synthesized by reacting the metal CrCl3.6H2O and CuCl2.2H2O with aspartic acid 

ligands and than determine the antidiabetic activity of the complexes compounds 

obtained.  The optimum reaction occurs at pH 4 at 4 hours for the Cr complexes 

and the Cu complexes at 3 hours.  Cr complexes synthesis results obtained light 

purple solids as much as 0.4001 grams with a yield of 89.24 % while for the Cu 

complexes produces blue solids as much as 0.3095 grams with a yield of  

95.90 %.  The solids obtained were characterized using an IR spectrophotometer 

and a Uv-Vis spectrophotometer.  The of characterization with IR 

spectrophotometer produce Cr-N and Cr-O uptake at wave numbers 548.48 cm
-1

 

and 456.45 cm
-1

 for the Cr complexes and for Cu complexes Cu-N and Cu-O 

absorption at the wave number 591, 20 cm
-1

 and 421.65 cm
-1

.  Characterization 

with Uv-Vis spectrophotometer show the absorption at the wavelengths of 408 

and 599 nm for the Cr complexes and 820 for the Cu complexes.  Antidiabetic 

test using male mice with 9 treatments for 21 days.  The data obtained were 

statistically analyzed using ANOVA (Analysis of Variance) at 5 % confidence 

level followed by LSD (Least Significant Difference) at 5 % confidence level and 

antidiabetic activity expressed in % GL (glucose lowering).  The results showed 

% GL in this study reached 56.54 % to 76.13 %. All treatment samples showed a 

significant decrease in blood sugar levels (p <0.05) with the control group. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar belakang 

 

 

Diabetes mellitus merupakan penyakit yang disebabkan karena tingginya 

kadar gula di dalam darah.  Penyakit diabetes mellitus termasuk dalam 10 

penyebab kematian tertinggi di dunia, penyakit ini menyebabkan kematian 

1,6 juta orang pada tahun 2016 (WHO, 2018).  Data International Diabetes 

Federation ke-8 tahun 2017 menunjukkan terdapat 425 juta orang di dunia 

sebagai penderita diabetes mellitus dan diprediksi akan mencapai 629 juta 

orang pada 2045 dan di Indonesia mencapai angka 10,3 juta jiwa dan jumlah 

ini terus bertambah, diprediksi pada tahun 2045 akan mencapai 16,7 juta 

jiwa (IDF, 2017). 

Diabetes mellitus (DM) diklasifikasikan menjadi DM tipe 1 dan DM tipe 2, 

90% penderita diabetes di seluruh dunia merupakan diabetes tipe 2 

(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).  DM tipe 2 terjadi karena 

keadaan reseptor insulin tidak aktif yang mengakibatkan insulin tidak dapat 

bekerja secara optimal (Corwin et al., 1988). 

Penelitian terkini menunjukkan pentingnya bidang anorganik dalam dunia 

kesehatan (Cowan, 2003).  Salah satu aplikasi senyawa anorganik yang 

penting adalah perannya sebagai bahan aktif obat dan suplemen. 



2 

 

Sejumlah senyawa anorganik seperti logam transisi telah diusulkan 

sebagai agen antidiabetes yaitu kromium, mangan, molibdenum, tembaga, 

kobalt, seng, wolfram dan vanadium (Thomson et al., 2004). 

Contoh logam transisi yang digunakan untuk pengobatan diabetes mellitus 

adalah logam kromium (Cr(III)).  Cr(III) berperan meningkatkan 

sensitifitas insulin reseptor untuk berintraksi dengan insulin, sehingga 

insulin reseptor dapat mengaktivasi glukosa transpor untuk masuk 

kedalam membran sel, sehingga fungsi distribusi glukosa menjadi lancar 

dan segera dapat diubah menjadi energi (Krejpcio, 2001).  Cr(III) 

merupakan Glucose Tolerance Factor (GTF), yang berfungsi 

mengaktifkan reseptor insulin sehingga meningkatkan aktivitas 

metabolisme glukosa menjadi energi.  Aktivitas ini akan memberi 

kontribusi pada peningkatan efektivitas kerja insulin (Anderson, 2000). 

Pemanfaatan Cr dengan asam amino secara bersamaan dalam bentuk 

senyawa baru merupakan peluang yang potensial untuk aplikasi antidiabetes.  

Sintesis dan karakterisasi senyawa kompleks Cr(III) asam amino telah 

dipublikasikan oleh Budiasih et al. (2013).  Dalam penelitian sebelumnya 

telah disintesis kompleks dari Cr(III) dengan asam amino L-asam glutamat 

dengan metode refluks.  Rendemen produk sebesar 87,50%.  Struktur 

molekul dari kompleks yang dihasilkan berbentuk oktahedral (Budiasih et 

al., 2013).  Pada penelitian ini telah dicoba menggunakan ligan asam 

aspartat, karena asam aspartat merupakan salah satu asam amino yang 

terkandung dalam GTF (Yamamoto et al., 1987). 
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Selain logam kromium, logam tembaga juga dapat berperan sebagai 

antidiabetes.  Sintesis logam Cu dengan asam amino glisin telah dilakukan 

degan menggunakan metode refluks selama 3 jam.  Kompleks yang 

diperoleh berwarna hitam kehijauan dengan pH 5,78 dengan total rendemen 

68%.  Penelitian ini belum di uji sebagai suplemen antidiabetes (Adamu et 

al., 2014).  Logam Cu dengan basa Schiff di sintesis dan di uji sebagai 

antidiabetes dengan nilai penghambatan glukosidase  sebesar 0,40% 

(4µg/mL) pada kompleks 1 (N-(salisilidena)-L-valin) dan pada kompleks 2 

(N-(3,5- diklorosalisilidena)-L-valin) sebesar 0,05% (0,5µg/mL).  

Berdasarkan data tersebut logam Cu dengan basa Schiff menunjukkan 

memiliki aktivitas penghambatan diabetes (Lakshmi et al, 2016).  

Pada penelitian ini telah disintesis senyawa kompleks logam Cr dan Cu 

dengan asam aspartat.  Senyawa kompleks yang dihasilkan dikarakterisasi 

menggunakan instrumentasi spektrofotometer Uv-Vis, spektrofotometer IR, 

dan akan diuji pada mencit jantan untuk mengetahui aktivitas antidiabetes. 

 

 

B. Tujuan Penelitian  

 

 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

 

1. Mensintesis senyawa kompleks Cr(III) dan Cu(II) dengan asam aspartat 

dengan metode rerfluks. 

2. Mengkarakterisasi senyawa kompleks Cr(III) dan Cu(II) dengan asam 

aspartat menggunakan spektrofotometer Uv-Vis dan spektrofotometer IR. 
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3. Menguji aktivitas antidiabetes senyawa kompleks Cr(III) dengan Cu(II) 

pada mencit jantan. 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

Memberikan informasi mengenai sintesis dan karakterisasi senyawa 

kompleks Cr(III) dan Cu(II) dengan asam aspartat dan memberikan 

informasi tentang aktivitas antidiabetes senyawa kompleks yang dihasilkan.



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Senyawa Kompleks 

 

 

Senyawa kompleks merupakan senyawa yang tersusun dari suatu ion 

logam pusat dengan satu atau lebih ligan yang menyumbangkan pasangan 

elektron bebasnya kepada ion logam pusat.  Senyawa kompleks terbentuk 

akibat terjadinya ikatan kovalen koordinasi antara suatu atom atau ion 

logam dengan suatu ligan (ion atau molekul netral).  Logam yang dapat 

membentuk kompleks biasanya merupakan logam transisi, alkali, atau 

alkali tanah.  Studi pembentukan kompleks menjadi hal yang menarik 

untuk dipelajari karena kompleks yang terbentuk dimungkinkan memberi 

banyak manfaat, misalnya untuk penanganan keracunan logam berat 

(Jahro dkk., 2010). 

Senyawa kompleks memiliki bilangan koordinasi dan struktur  

bermacam-macam, mulai dari bilangan koordinasi dua sampai delapan 

dengan struktur linear, tetrahedral, segi empat planar, trigonal bipiramidal 

dan oktahedral (Jahro dkk., 2010).  Senyawa kompleks juga memiliki sifat 

magnet yang berbeda, bentuk geometri dan sifat kemagnetan senyawa 

kompleks dapat dipelajari dalam teori senyawa kompleks. 
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Struktur senyawa komplek dapat diperoleh dari beberapa faktor interaksi 

yaitu: 

1.  Pertimbangan teori valence shell electron-pair repulsion (VSEPR) 

2.  Jumlah elektron pada orbital d yang memberikan dampak pada 

bentuk geometri struktur senyawa kompleks. 

3. Pengaruh sterik ligan disekitar ion logam. 

4.  Pengaruh bentuk kristal yang dihasilkan oleh ukuran ion dan bentuk 

geometri senyawa kompleks. 

Struktur senyawa kompleks dapat membentuk struktur geometri yang 

berbeda-beda tergantung jumlah kordinasi logam-ligan (Miessler et al., 

2014). 

 

 

B. Atom Pusat (Ion Pusat) 

 

 

Atom pusat dalam senyawa kompleks berperan sebagai asam lewis yang 

mempunyai orbital kosong.  Kebanyakan atom pusat atau ion logam 

merupakan logam transisi.  Logam transisi dapat didefinisikan sebagai 

unsur-unsur yang elektron pada sub kulit d nya belum terisi penuh. 

Kesepuluh unsur-unsur transisi deret pertama memilki sifat fisik dan 

kimia sama. 

Atom pusat didefenisikan sebagai logam bermuatan positif, masih 

terdapat orbital d yang kosong dan bertindak sebagai akseptor pasangan 

elektron (Jolly, 1991).  Secara umum terdapat sedikit perbedaan dalam 

muatan inti efektif karena elektron yang mengsi kulit 3d menjadi 
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pelindung yang efektif antara inti dan kulit terluar 4s.  Sifat-sifat fisika 

dan kimia unsur-unsur transisi berbeda dari unsur-unsur golongan utama, 

yaitu antara lain: mempunyai lebih dari satu jenis muatan atau 

perbandingan jari-jari atomnya besar, keras dan mempunyai kerapatan 

tingi, mempunyai titik leleh dan titik didih tinggi, membentuk senyawa-

senyawa bersifat paramagnetik, menunjukan bilangan oksidasi yang 

bervariasi, membentuk ion dan senyawa-senyawa berwarna, membentuk 

senyawa-senyawa bersifat katalis aktif, dan membentuk kompleks yang 

stabil. 

 

 

1. Logam Kromium 
 

Kromium adalah logam masif, berwarna putih perak, dan lunak jika dalam 

keadaan murni dengan titik leleh kira-kira 1900
o
C dan titik didih kira-kira 

2690
o
C.  Logam kromium sangat tahan terhadap korosi, karena reaksinya 

dengan udara menghasilkan lapisan Cr2O3 yang bersifat non pori sehingga 

mampu melindungi logam yang terlapisi dari reaksi lebih lanjut, dengan sifat 

logam yang tahan korosi, manfaat utama dari logam kromium adalah untuk 

pelapis logam atau baja (Sugiyarto, 2003). 

Kromium memiliki bilangan oksidasi yang paling stabil dan penting yaitu +2 

dan +3.  Senyawa kompleks dari logam kromium banyak terdapat sebagai 

Cr(III), yang dapat membentuk kompleks dengan bilangan koordinasi 3, 4, 5 

dan 6.  Kompleks Cr(III) pada umumnya memiliki bilangan koordinasi 6 

dengan geometri oktahedral, selain itu kompleks Cr(III) juga dapat 
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membentuk geometri lain misalnya pentagonal bipiramid terdistorsi (Cotton 

dan Wilkinson, 1988). 

Cr(III) adalah bentuk yang paling penting berada di lingkungan, karena 

bentuknya lebih stabil dibandingkan Cr(VI).  Cr(III) hampir semuanya 

berbentuk kationik atau netral, cenderung membentuk senyawaan kompleks 

stabil dengan spesi organik ataupun anorganik yang bermuatan negatif.  

Cr(III) sebagai contoh akan membentuk senyawan kompleks kuat dengan 

amina dan akan teradsorbsi oleh mineral tanah (Yanto, 2004). 

 

 

2. LogamTembaga 

 

Tembaga (Cu) adalah logam transisi penting yang diperlukan oleh berbagai 

molekul untuk mempertahankan struktur normal dan fungsi sel untuk hidup, 

tumbuh dan berkembang biak.  Tembaga ditemukan di hati, kandung 

empedu, paru-paru dan jantung dan tembga diperlukan untuk sintesis 

hemoglobin, metabolisme besi dan pemeliharaan pembuluh darah (Siva and 

kumar 2013).   

Yasumatsu et al. (2007) melaporkan bahwa dengan injeksi tunggal 

intraperitoneal kompleks tembaga (II) -pikolinat [Cu (Pic)2] telah 

menunjukkan efek hipoglikemik yang lebih tinggi pada model hewan.  

Pengobatan tembaga sulfat di penderita diabetes menunjukkan efek 

menguntungkan dengan pelestarian fungsi sel β dengan mengurangi radikal 

bebas atau melalui penurunan kadar glukosa (Tanaka et al., 2009)  
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C. Ligan 

 

 

1. Pengertian ligan 

 

Ligan adalah spesies yang memiliki atom-atom yang dapat menyumbangkan 

sepasang elektron pada ion logam pusat pada tempat tertentu dalam lengkung 

koordinasi, sehingga ligan merupakan basa lewis dan ion logam adalah asam 

lewis.  Ligan monodentat hanya dapat menyumbangkan sepasang elektron 

(misalnya NH3 melalui atom N).  Ligan ini mungkin merupakan anion 

monoatomik (tetapi bukan atom netral) seperti ion halida, anion poliatomik 

seperti NO2
-
, molekul sederhana seperti NH3 atau molekul kompleks seperti 

piridin C5H5N.  Kebanyakan ligan adalah anion atau molekul netral yang 

merupakan donor elektron.  Beberapa yang umum adalah F
-
, Cl

-
, Br

-
, CN

-
, 

NH3, H2O, CH3OH, OH
-
 (Cotton dan wilkinson, 2007).  Menurut Lewis, 

ligan merupakan basa lewis yang berperan sebagai spesi pendonor (donator) 

elektron.  Ligan memiliki sekurangnya sepasang elektron bebas (PEB) 

(Chang, 2007). 

 

 

2. Jenis-jenis ligan 

 

Ligan yang menyumbangkan satu pasangan elektronnya kepada sebuah 

atom logam, disebut ligan monodentat.  Ligan yang mengandung dua atau 

lebih atom, yang masing-masing secara serempak membentuk ikatan dua 

donor elektron kepada ion logam yang sama, disebut polidentat.  Ligan ini 

juga disebut ligan kelat (dari bahasa latin untuk kuku atau cakar), karena 

ligan ini mencengkram kation diantara dua atau lebih atom donor. 
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Ligan bidentat yang netral diantaranya anion diamin, difosfin, dieter dan 

beta-ketoenolat, dan yang paling terkenal adalah etilendiamin (EN), difos, 

glim, karboksilat, nitrat, dan sulfat dan yang termasuk ligan polidentat 

adalah ligan tri-, kuadri-, penta-, dan heksadentat.  Contoh dari ligan 

tridentat adalah dietilen triamin.  Ligan kuadridentat dapat berupa cincin 

terbuka, seperti basa schiff yang diturunkan dari asetilaseton, namun yang 

lebih penting adalah ligan makrosiklik, seperti porfirin (6-XII) dan 

turunannya, ftalosianin (6-XIII).  Ligan heksadentat yang juga dapat 

berfungsi sebagai ligan pentadentat atau kuadridentat adalah etilendiamin 

tetraasetat (H4EDTA) dalam bentuk anionnya (H2EDTA
2-

, HEDTA
3-

, 

EDTA
4-

) (Cotton dan wilkinson, 2007). 

 

 

3. Asam Aspartat 

 

Asam aspartat adalah asam α-amino yang digunakan dalam biosintesis 

protein, mirip dengan semua asam amino lainnya mengandung gugus amino 

dan asam karboksilat.  Gugus α-amino dalam bentuk terprotonasi -NH3
+ 

dibawah kondisi fisiologis, sedangkan gugus asam α-karboksilat 

dideprotonasi -COO dibawah kondisi fisiologis.  Asam aspartat memiliki 

rantai samping asam (CH2COOH) yang bereaksi dengan asam amino lain, 

enzim dan protein dalam tubuh (Voet et al., 2016).  Asam aspartat sama 

seperti asam glutamat, diklasifikasikan sebagai asam amino asam, dengan 

pKa 3,9, namun dalam peptida ini sangat tergantung pada lingkungan. 
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Pada tahun 1868, asam aspartat diisolasi dari kacang-kacangan pada biji 

tanaman dan dikenal sebagai asam amino yang diperoleh sebagai produk dari 

hidrolisis protein. 

 

 

 

Gambar 1. Struktur kimia asam aspartat. 

 

 

Asam aspartat mempunya berat molekul sebesar 133,10 gr/mol dan 

mempunyai kelarutan dalam air pada suhu kamar sebesar 5 g/L.  Asam 

amino ini diperlukan untuk stamina otak dan kesehatan saraf.  Aspartat 

dipercaya untuk membantu tubuh meningkatkan metabolisme yang kuat dan 

memainkan peran kunci dalam siklus asam sitrat (dikenal sebagai siklus 

Krebs), di mana sejumlah asam amino lain dan biokimia terbentuk.  Pada 

dasarnya, asam aspartat mendapatkan reputasinya sebagai zat pengobatan 

untuk kelelahan kronis dan untuk peran vital dalam menghasilkan energi sel, 

asam amino ini juga mempromosikan transportasi mineral ke sel, yang 

penting untuk membentuk RNA dan DNA yang sehat, sambil memperkuat 

sistem kekebalan tubuh melalui merangsang peningkatan produksi 

imunoglobulin dan antibodi (Anonim, 2018). 
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D. Analisis Senyawa Kompleks 

 

 

1. Spektrofotometri Uv-Vis 
 

Senyawa yang dianalisis menggunakan spektrofotometer Uv-Vis akan 

mengalami transisi elektronik sebagai akibat penyerapan radiasi sinar UV 

dan sinar tampak oleh senyawa yang dianalisis.  Transisi tersebut pada 

umumnya terjadi antara orbital ikatan atau pasangan elektron bebas dengan 

orbital anti ikatan.  Kegunaan spektrofotometer Uv-Vis ini terletak pada 

kemampuannya mengukur jumlah ikatan rangkap atau konjugasi aromatik di 

dalam suatu molekul.  Spektrofotometer ini dapat secara umum membedakan 

diena terkonjugasi dari diena tak terkonjugasi, diena terkonjugasi dari triena 

dan sebagainya.  Letak serapan dapat dipengaruhi oleh subtituen dan 

terutama yang berhubungan dengan subtituen yang menimbulkan pergeseran 

dalam diena terkonjugasi dari senyawa karbonil (Sudjadi, 1985). 

Pergantian ligan dapat diamati dengan adanya pergeseran λmaks untuk 

transisi elektron π→π* ketika ligan hidroksi tergantikan dengan ligan asam 

hidroksibenzoat (lebih bersifat penarik elektron) sehingga bergeser ke arah 

λmaks yang lebih panjang (pergeseran batokromik) (Day dan Underwood, 

1996).  Pada senyawa kompleks trifeniltimah(IV) hidroksida terjadi transisi 

elektronik dari π→π* pada panjang gelombang 204 nm dan dari n→π* 

yaitu 293 nm.  Gugus subtituen elektronegatif pada posisi orto akan 

memberikan pergeseran n→π* pada λmaks yang lebih panjang 

dibandingkan posisi meta dan para (Nurissalam, 2015). 
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Warna senyawa kompleks dapat dideteksi dengan mengukur panjang 

gelombang yang diserap oleh senyawa kompleks menggunakan 

spektrofotometer Uv-Vis (Yenita, 2012).  Puncak-puncak serapan pada 

spektrum disebabkan oleh adanya berbagai transisi elektronik yang terjadi, 

yaitu transisi d-d atau transisi medan ligan yang panjang gelombang 

absorpsinya bergantung sekali pada pembelahan medan ligan dan transfer 

muatan, hal ini terjadi apabila satu dari dua orbital memiliki karakter 

utama logam dan orbital lain memiliki karakter ligan.  Transisi transfer 

muatan diklasifikasikan atas Transfer Muatan dari Logam ke Ligan 

(MLCT) dan Transfer Muatan dari Ligan ke Logam (LMCT) (Saito, 

2011).  Pada umumnya berbagai warna khas senyawa kompleks 

disebabkan oleh adanya transisi d-d yang mempunyai pita serapan di 

daerah tampak.  Pada transisi d-d elektron tereksitasi dari suatu orbital d ke 

orbital d yang lain, misalnya dari orbital t2g ke orbital eg, karena pemisahan 

energi d-d yang relatif kecil maka intensitas transisi ini relatif rendah 

(Yenita, 2012). 

Absorptivitas molar puncak spektrum yang dihasilkan dari transisi n→π* 

umumnya lemah dan mempunyai rentang harga 10–100 L cm
-1

 mol
-1

, 

sedangkan untuk transisi π→π* mempunyai rentang harga 1000–10000 L 

cm
-1

mol
-1

.  Sifat lain yang berbeda antara dua tipe transisi tersebut adalah 

efek pelarut terhadap λ puncak spektra.  Puncak n→π* biasanya bergeser ke 

arah λ yang lebih kecil dengan meningkatnya polaritas pelarut, disebut 

dengan pergeseran biru (hypsochromic).  Biasanya, keadaan yang 
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berkebalikan akan teramati untuk transisi π→π*, disebut dengan pergeseran 

merah (bathochromic) (Skoog et al., 1998).  

Efek hypsochromic disebabkan oleh bertambahnya solvasi pasangan 

elektron yang mengakibatkan menurunnya energi orbital n dan efek 

bathochromic disebabkan oleh gaya polarisasi antara pelarut dan spesies, 

yang berakibat menurunnya selisih tingkat energi eksitasi dan tingkat energi 

tidak tereksitasi (Hendayana dkk., 1994). 

 

 

2. Spektrofotometri IR 
 

Spektrofotometer IR memberikan absorpsi yang bersifat aditif atau bisa 

juga sebaliknya.  Sifat aditif disebabkan karena overtone dari vibrasi-

vibrasinya.  Penurunan absorpsi disebabkan karena kesimetrian molekul, 

sensitivitas alat, dan aturan seleksi.  Aturan seleksi yang mempengaruhi 

intensitas serapan IR ialah perubahan momen dipol selama vibrasi yang 

dapat menyebabkan molekul menyerap radiasi IR, dengan demikian jenis 

ikatan yang berlainan (C-H, C-C, atau O-H) menyerap radiasi IR pada 

panjang gelombang yang berlainan.  Suatu ikatan dalam molekul dapat 

mengalami berbagai jenis getaran maka suatu ikatan tertentu dapat 

menyerap energi lebih dari satu panjang gelombang.  Puncak-puncak yang 

muncul pada daerah 4000-1450 cm
-1 

biasanya berhubungan dengan energi 

untuk vibrasi uluran diatomic daerahnya dikenal dengan group frequency 

region (Sudjadi, 1985). 
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Atom-atom dalam suatu molekul tidak diam melainkan bervibrasi, bila 

radiasi infra merah yang kisaran energinya sesuai dengan frekuensi vibrasi 

rentangan/ulur (stretching) dan vibrasi bengkokan (bending) dari ikatan 

kovalen dalam kebanyakan molekul dilewatkan dalam suatu cuplikan, maka 

molekul-molekul akan menyerap energi tersebut dan terjadi transisi diantara 

tingkat energi vibrasi dasar dan tingkat vibrasi tereksitasi (Hendayana dkk., 

1994).  Ikatan dalam molekul tidak semua dapat menyerap energi 

inframerah meskipun mempunyai frekuensi radiasi sesuai dengan gerakan 

ikatan, hanya ikatan yang mempunyai momen dipol dapat menyerap radiasi 

infra merah (Sastrohamidjojo, 1992).  Umumnya daerah radiasi infra 

merah (IR) terbagi dalam daerah IR dekat (14290–4000 cm
-1

), IR jauh 

(700–200 cm
-1

) dan IR tengah (4000–666 cm
-1

).  Daerah yang paling 

banyak digunakan untuk keperluan penyidikan terbatas pada daerah IR 

tengah (Silverstein et al., 1986). 

Hartomo dan Purba (1986) membagi gugus fungsi tertentu dapat menyerap 

radiasi sinar inframerah antara lain: 

1. Nitrogen–Hidrogen pada amina 

Uluran N–H dari amina primer (–NH2) mempunyai dua buah serapan 

lemah yaitu satu di dekat 3500 cm
-1

 dan yang lainnya di dekat 3400  

cm
-1

.  Serapan-serapan ini menyatakan uluran N–H tak simetri dan 

simetri. Amina primer aromatik menyerap pada serapan lebih tinggi.  

Tekukan N–H amina primer teramati di daerah spektrum 1650–1580 cm
-1
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2. Karbon–Nitrogen 

Uluran C–N yang kuat pada amina aromatik terletak di daerah 1342–1266 

cm
-1

 dan uluran C–N pada alkil amina terletak di daerah 1150–1020 

cm
-1

.  

3. Karbon–Hidrogen 

Uluran C–H dari alkana alifatik mempunyai serapan ulur 3000 2840 cm
-1

, 

υas CH3 pada 2962 cm
-1

dan υs CH3 pada 2872cm
-1

.  Uluran C–H dari 

senyawa aromatic mempunyai satu serapan ulur pada 3100–3000 cm
-1 

. 

4. Karbon–Karbon pada rantai siklik 

Uluran C=C aromatik menyerap di daerah 1600–1585 cm
-1

 dan 1500– 400 

cm
-1

, biasanya muncul sebagai serapan kembar.  

5. Karbon–Oksigen pada ester 

Uluran kuat C=O dari ester tak jenuh terletak di daerah 1730–1715 cm
-1

. 

Uluran C–O dari ester tak jenuh menghasilkan serapan di daerah 1300–

1160 cm
-1 

. 

6. Tekukan cincin benzena yang tersubstitusi para menyerap di dekat 800 

cm
-1 . 

 

 

E. Diabetes Mellitus 
 
 

Penderita diabetes ditandai oleh tingginya kadar gula dalam darah, 

perubahan lipid, karbohidrat, dan metabolisme protein yang mempengaruhi 

kualitas hidup pasien dalam hal sosial, kesejahteraan psikologis serta 

kesehatan fisik yang buruk (Davis, 2006; Dewanjee et al., 2009).  Diabetes 

tipe 1 dan tipe 2 berbeda dalam patogenesisnya, tetapi keduanya memiliki 
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kadar gula yang tinggi dalam darah sebagai tanda hal umum.  Pada diabetes 

tipe I terdapat ketidakmampuan pankreas menghasilkan insulin karena 

hancurnya sel-sel beta pulau Langerhans, dalam hal ini menimbulkan 

antidiabetes puasa dan antidiabetes post prandial.  Sedangkan diabetes tipe 2 

terjadi resistensi insulin yaitu keadaan dimana insulin tidak dapat bekerja 

optimal pada sel-sel targetnya seperti sel otot, sel lemak dan sel hepar 

(Corwin et al., 1988). 

Diabetes mellitus (DM) adalah kelompok gangguan yang secara klinis dan 

genetis heterogen, ditandai oleh konsentrasi glukosa darah yang tinggi secara 

abnormal.  Beberapa proses patogenik terlibat dalam perkembangan 

diabetes, berkisar dari kerusakan autoimun sel-β pankreas dari sekresi insulin 

yang tidak memadai atau berkurangnya respons jaringan terhadap insulin 

pada satu atau lebih titik di jalur kompleks dari tindakan hormon.  Pasokan 

kekurangan insulin menyebabkan kelainan pada metabolisme karbohidrat, 

lemak, dan protein.  Gangguan metabolik ini menghasilkan komplikasi 

diabetes akut dan jangka panjang, yang bertanggung jawab atas kematian 

dan cacat dini (American Diabetes Association, 2004). 

Metallotherapy adalah bidang minat yang meningkat dalam pengobatan 

diabetes mellitus.  Senyawa logam menginduksi antidiabetes oleh berbagai 

mekanisme.  Mekanisme yang mungkin dari efek seperti insulin antidiabetik 

adalah aktivasi sinyal reseptor insulin (kromium, mangesium), sifat 

antioksidan (kobalt, mangan, tungstat, seng), penghambatan fosfatase 

(vanadium), stimulasi ambilan glukosa, glikogen dan sintesis lipid dalam 
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otot, adiposa dan jaringan hati dan penghambatan glukoneogenesis 

(kromium, kobalt) atau stimulasi aktivitas enzim glukoneogenik: fosfoenol 

piruvat carboxykinase dan glukosa-6 fosfatase (mangan) (Wiernsperger and 

Rapin, 2010 ; Sakurai et al., 2010).  Vanadium, kromium, tembaga, kobalt, 

tungsten dan seng ditemukan efektif untuk mengobati diabetes pada hewan 

percobaan (Pandey et al., 2012). 

 

 

F. Aloksan 

 

 

Aloksan adalah suatu substrat yang secara struktural adalah derivat pirimidin 

sederhana.  Aloksan diperkenalkan sebagai hidrasi aloksan pada larutan 

encer.  Nama aloksan diperoleh dari penggabungan kata allantoin dan 

oksalurea (asam oksalurik).  Nama lain dari aloksan adalah 2,4,5,6-

tetraoxypirimidin, nama IUPAC aloksan asam Mesoxalylurea 5-

oxobarbiturat.  Rumus kimia aloksan adalah adalah C₄H₂N₂O₄.  Aloksan 

murni diperoleh dari oksidasi asam urat oleh asam nitrat.  Aloksan adalah 

senyawa kimia tidak stabil dan senyawa hidrofilik.  Waktu paruh aloksan 

pada pH 7,4 dan suhu 37°C adalah 1,5 menit (Lenzen, 2008). 

 

 

 

Gambar 2. Struktur aloksan. 
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Aloksan dapat diinduksikan ke hewan uji secara intravena, intraperitoneal, 

atau subkutan.  Dosis aloksan berkisar antara 100-200 mg/kgBB.  Dosis 130 

mg/kgBB termasuk dosis sedang, sedangkan dosis 160 mg/kgBB termasuk 

dosis tinggi.  Untuk penginduksian secara intravena, dosis yang biasa 

digunakan adalah 65 mg/kgBB, sedangkan intraperitoneal dan subkutan 

adalah 2-3 kali dosis intravena (Szkudelski, 2001; Tailang et al., 2008). 

Aloksan memiliki bentuk molekul yang menyerupai glukosa, sehingga 

dengan cepat dapat di uptake secara selektif oleh sel β pankreas, masuk ke 

sitosol sel β pankreas melalui reseptor GLUT2.  Aloksan bereaksi dengan 

merusak substansi esensial di dalam sel β pankreas sehingga menyebabkan 

berkurangnya granula-granula pembawa insulin di dalam sel β pankreas 

(Szkudelski, 2012).  Aloksan mendesak efek diabetogenik oleh kerusakan 

membran sel β dengan meningkatkan permeabilitas.  Dean dan Matthews 

(1972) mendemonstrasikan adanya depolarisasi membran sel β pankreas 

dengan pemberian aloksan. 

Pemberian aloksan adalah cara yang cepat untuk menghasilkan kondisi 

diabetik eksperimental (hiperglikemik) pada binatang percobaan.  

Mekanisme aksi dalam menimbulkan perusakan selektif sel beta pankreas 

belum diketahui dengan jelas.  Efek diabetogeniknya bersifat antagonis 

terhadap glutathion yang bereaksi dengan gugus SH.  Aloksan bereaksi 

dengan merusak substansi esensial di dalam sel beta pankreas sehingga 

menyebabkan berkurangnya granula – granula pembawa insulin di dalam sel 

beta pankreas.  Aloksan meningkatkan pelepasan insulin dan protein dari sel 
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beta pankreas tetapi tidak berpengaruh pada sekresi glukagon.  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 (Watkins et al., 1664). 

Aloksan dapat menginduksi hiperglikemia melalui 4 fase (Roshilla dan Ali, 

2012; Lenzen, 2008), yaitu : 

1. Fase pertama terjadi dalam beberapa menit pertama setelah diinjeksi 

aloksan, maksimal pada 30 menit, terjadi hipoglikemik transien.  Hal ini 

terjadi karena peningkatan sekresi insulin secara transien yang 

menyebabkan uptake glukosa oleh sel β pankreas. 

2. Fase kedua terjadi 1 jam setelah injeksi, yaitu fase pertama kali terjadi 

peningkatan kadar glukosa darah dan penurunan kadar insulin dalam 

plasma.  Hal ini terjadi karena aloksan menyebabkan supresi sekresi 

insulin.  Fase ini bertahan ± 2-4 jam. 

3. Fase ketiga adalah fase hipoglikemik kembali yang terjadi setelah 4-8 jam 

injeksi dan akan bertahan selama beberapa jam.  Pada fase ini terjadi 

sekresi insulin besar-besaran akibat terjadi rupture memberan sel dan 

mitokondria sel β pankreas sehingga menyebabkan nekrosis sel β 

pankreas.  Keadaan hipoglikemia ini terkadang amat parah sampai 

menyebabkan kejang atau bahkan kematian jika tidak diberikan glukosa. 

4. Fase keempat terjadi degranulasi dan hilangnya integritas sel β pancreas 

secara komplit sehingga terjadi hiperglikemik diabetik.  Fase ini terjadi 

pada 24-48 jam setelah injeksi. 
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G. Glibenklamid 

 

 

Dikenal dua generasi sulfonilurea, generasi pertama terdiri dari tolbutamid, 

asetoheksimid, dan klorpropamid. Generasi berikutnya memiliki potensi 

hipoglikemik lebih besar, antara lain glibenklamid.  Glibenklamid 

merupakan Obat Hipoglikemik Oral (OHO) golongan sulfonilurea yang 

hanya digunakan untuk mengobati individu dengan DM tipe II.  Obat 

golongan ini menstimulasi sel beta pankreas untuk melepaska insulin yang 

tersimpan.  Efek samping OHO golongan sulfonilurea umumnya ringan dan 

frekuensinya rendah, antara lain gangguan saluran cerna dan gangguan 

susunan syaraf pusat.  Golongan sulfonilurea cenderung meningkatkan berat 

badan.  Bila pemberian dihentikan, obat akan bersih dari serum sesudah 36 

jam (Soegondo dkk., 2009). 

Mekanisme kerja glibenklamid yaitu dengan merangsang sekresi hormon 

insulin dari granul sel-sel β Langerhans pankreas.  Interaksinya dengan ATP 

sensitif K channel pada membran sel-sel β menimbulkan depolarisasi 

membran dan kedaan ini akan membuka kanal Ca. Dengan terbentuknya 

kanal Ca, maka ion Ca
2+

 akan masuk kedalam sel β kemudian merangsang 

granula yang berisi insulin dan akan terjadi sekresi insulin.  Pada 

penggunakan jangka panjang atau dosis yang besar dapat menyebabkan 

hipoglekemia (Suherman dan Gunawan, 2007). 
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H. Mencit (Mus musculus L) 

 

 

Kedudukan taksonomi mencit dalam ITIS (2018) adalah sebagai berikut. 

Kingdom : Animalia 

Subkingdom : Bilateria 

Infrakingdom : Deuterostomia 

Phyllum : Chordata 

Subphyllum : Vertebrata 

Infraphyllum : Gnathostomata 

Superclass : Tetrapoda 

Class : Mamalia 

Subclass : Theria 

Infraclass : Eutheria 

Order : Rodentia 

Suborder : Myomorpha 

Superfamily : Muroidea 

Family : Muridae 

Subfamily : Murinae 

Genus : Mus 

Species : Mus musculus L 

Mencit merupakan salah satu mamalia pengerat yang sering digunakan 

sebagai hewan percobaan.  Selain itu mencit yang dipelajari secara efektif, 

juga dapat memberikan keterangan dasar untuk kepentingan manusia 

(Effendi dkk., 2002). 
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Gambar 3. Morfologi mencit (Mus musculus L). 

 

 

Secara biologis mencit memiliki ciri umum, yaitu berupa rambut berwarna 

putih atau keabu-abuan dengan warna perut sedikit lebih pucat.  Mencit 

merupakan salah satu hewan nokturnal yang sering melakukan aktivitasnya 

pada malam hari.  Perilaku mencit dipengaruhi oleh beberapa faktor , antara 

lain faktor internal seperti perbedaan umur,seks, hormon, kehamilan, dan 

penyakit; faktor eksternal seperti minuman, makanan, dan lingkungan 

disekitarnya.  Mencit dapat bertahan hidup selama 1- 2 tahun dan dapat juga 

mencapai umur 3 tahun. Lama bunting selama 19 - 21 hari sedangkan umur 

untuk siap dikawinkan mencapai 8 minggu.  Perkawinan mencit terjadi pada 

saat mencit betina mengalami estrus.  Kemampuan satu induk dapat 

menghasilkan 6-15 ekor anak (Smith dan Mangkoewidjojo, 1998).   

Mencit termasuk hewan poliestrus, siklusnya dapat berlangsung setiap 4 - 5 

hari sekali, lamanya birahi berlangsung antara 9 - 20 jam, estrus terjadi  

20 - 40 jam seletah partus.  Penyapihan dapat menginduksi estrus dalam 2 - 4 

hari.  Cara perkawinan mencit berdasarkan rasio jantan dan betina dibedakan 

atas monogamus, triogamus, dan harem sistem.  Monogamus terdiri dari satu 
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jantan dan satu betina, triogamus terdiri dari satu jantan dan dua betina, 

sementara harem terdiri dari satu .jantan dan lebih dari tiga betina dalam satu 

kandang (Yuwono et al., 2006). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Febuari - Agustus 2019.  

Pembuatan senyawa kompleks dilakukan di Laboratorium Kimia 

Anorganik/Fisik FMIPA Universitas Lampung.  Pengujian aktivitas 

antidiabetes dilakukan di Unit Pengelolaan Hewan Percobaan Jurusan 

Biologi FMIPA Universitas Lampung.  Karakterisasi Senyawa kompleks 

Cr(asp)3 dan Cu(asp)2 menggunakan spektrofotometer Uv-Vis dilakukan di 

Laboratorium Instrumen Jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampung.  

Karakterisasi menggunakan spektrofotometer IR dilakukan di Laboratorium 

Terpadu Universitas Islam Indonesia. 

 

 

B. Alat dan Bahan 

 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas yang 

umum di gunakan di laboratorium, neraca analitik ABT-220-4M Kern, klem 

dan statif, hot plate stirer, pengaduk magnatic stirer, seperangkat alat 

refluks, termometer, cutter, pH meter Metrohm 827, perlengkapan kandang, 

force feeding needle (sonde lambung), disspossable syringe, alat ukur gula 
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darah Easy Touch® Multi Check®, spektrofotometer Uv-Vis Hitachi U-2000 

dan spektromotometer IR Bruker VERTEX 70. 

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

CrCl3·6H2O, CuCl2·2H2O, asam amino asam aspartat, larutan natrium 

hidroksida (NaOH 1 M), aloksan, glibenklamid 5 mg, NaCl 0,9%, aquades, 

aquabides, alumunium foil, strip gula, pakan mencit berupa pelet, alcohol 

swab dan kapas. 

 

 

C. Prosedur kerja 
 

 

1. Sintesis Senyawa Kompleks 

 

a. Sintesis CrCl3.6H2O dengan Asam Aspartat 

 

Sintesis CrCl3.6H2O dengan asam aspartat dilakukan dalam perbandingan 

1:3 mmol sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan sebelumnya 

(Budiasih et al, 2013).  Larutan CrCl3·6H2O dibuat dengan cara melarutkan 

0,26 gram (1 mmol) CrCl3·6H2O dalam 25 ml aquades dan larutan asam 

aspartat dibuat dengan cara melarutkan 0,39 gram (3 mmol) asam aspartat 

dalam 25 ml aquades.  Kedua larutan dicampur dan di tambahkan larutan 

NaOH 0,1 M hingga mencapai pH 7 dan di refluks pada suhu 60ºC dengan 

variasi waktu (1, 2, 3, 4 ) jam, kemudian di freeze dry selama 48 jam (yang 

et al, 2005).  Senyawa kompleks hasil sintesis ditimbang hingga didapat 

berat konstan untuk mendapatkan waktu optimum.  Setelah didapat waktu 

optimum, kemudian sintesis dilanjutkan dengan menggunakan 2 kondisi 

yaitu senyawa kompleks tanpa penambahan NaOH dan dengan penambahan 
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NaOH untuk mendapatkan variasi pH (4, 5, dan 6), kemudian hasil sintesis 

ditimbang hingga didapat berat konstan 

 

b. Sintesis CuCl2·2H2O dengan Asam Aspartat 

 

Sintesis CuCl2.2H2O dengan asam aspartat dilakukan dalam perbandingan 

1:2 mmol sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan sebelumnya 

(Swastika dan Martak, 2012).  Larutan sampel CuCl2·2H2O dibuat dengan 

cara melarutkan 0,17 gram (1 mmol) CuCl2·2H2O dalam 25 ml aquades dan 

larutan sampel asam aspartat dibuat dengan cara melarutkan 0,26 gram (2 

mmol) asam aspartat dalam 25 ml aquades.  Kedua larutan dicampur dan di 

tambahkan larutan NaOH 0,1 M hingga mencapai pH 7 dan di refluks pada 

suhu 60ºC variasi waktu (1, 2, 3, 4 ) jam, kemudian di freeze dry selama 48 

jam.  Senyawa kompleks hasil sintesis ditimbang hingga didapat berat 

konstan untuk mendapatkan waktu optimum.  Setelah didapat waktu 

optimum, kemudian sintesis dilanjutkan dengan menggunakan 2 kondisi 

yaitu senyawa kompleks tanpa penambahan NaOH dan dengan penambahan 

NaOH untuk mendapatkan variasi pH (4, 5, dan 6), kemudian hasil sintesis 

ditimbang hingga didapat berat konstan 

 

 

2. Karakterisasi Senyawa Kompleks 

 

 

Karakterisasi senyawa kompleks Cr(Asp)3 dan Cu(Asp)2 dilakukan 

menggunakan spektrofotometer Uv-Vis pada panjang gelombang 300-1000 

nm.  Sementara karakterisasi menggunakan IR dilakukan untuk mengetahui 
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gugus fungsi yang ada dalam senyawa kompleks Cr(Asp)3 dan Cu(Asp)2 

pada bilangan gelombang 4000-400 cm
-1

  

 

 

3. Uji Antidiabetes 

 

 

a. Rancangan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang 

melibatkan 9 kelompok perlakuan hewan uji. Jumlah ulangan ditentukan 

berdasarkan rumus Federer (Syahdrajat, 2015), yaitu (n-1) (t-1)≥ 15. t adalah 

banyaknya kelompok perlakuan dan n adalah besar sampel tiap kelompok.  

Maka, jumlah ulangan untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

(n ¬ 1) (9 ¬ 1) ≥ 15 

8n ¬ 8 ≥ 15 

8n ≥ 23 

n ≥ 2,8 

Berdasarkan perhitungan di atas jumlah hewan uji setiap kelompok harus 

lebih besar atau sama dengan 3 ekor, oleh karena itu pada penelitian ini 

digunakan 3 ekor mencit jantan pada setiap kelompok perlakuan. 

 

Pemberian senyawa kompleks Cr(Asp)3 dan Cu(Asp)2 pada mencit diberikan 

secara oral.  Hewan uji yang digunakan berjumlah 27 ekor dibagi menjadi 9 

kelompok perlakuan (K+, K-, Kn, K1, K2, K3, T1, T2, dan T3),  

masing - masing kelompok dengan 3 kali pengulangan.  Dosis senyawa 

kompleks yang digunakan dalam penelitian ini, didasarkan pada dosis yang 
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telah dilakukan sebelumnya (Budiasih dan Kartika, 2015; Budiasih et al., 

2013).  Setiap kelompok diperlakukan secara berbeda, yaitu sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Kelompok perlakuan 

 

Kelompok Keterangan Jumlah 

(ekor) 

Cr(Asp)3 

K1 Di induksi aloksan kemudian diberi 

dosis I 50 μg/kg BB 

3 

K2 Di induksi aloksan kemudian diberi 

dosis II 100 μg/kg BB 

3 

K3 Di induksi aloksan kemudian diberi 

dosis III 200 μg/kg BB 

3 

Cu(Asp)2 

T1 Di induksi aloksan kemudian diberi 

dosis I 50 μg/kg BB 

3 

T2 Di induksi aloksan kemudian diberi 

dosis II 100 μg/kg BB 

3 

T3 Di induksi aloksan kemudian diberi 

dosis III 200 μg/kg BB 

3 

Kontrol 

K(+) Di induksi aloksan kemudian diberi 

glibenklamid 

3 

K(-) Di induksi aloksan tanpa 

pemberian apapun 

3 

N Diberi pakan standar dari awal 

hingga akhir penelitian secara 

adlibitum 

3 

 

 

b. Persiapan Hewan Uji 

 

Mencit yang digunakan adalah mencit jantan (Mus musculus L) berumur 3-4 

bulan yang memiliki berat badan 30-40 gram sebanyak 27 ekor yang 

diperoleh dari Balai Penyidik dan Pengujian Veteriner (BPPV) Regional III 

Bandar Lampung.  Dari awal hingga akhir penelitian, mencit dipelihara pada 

lingkungan homogen secara individu di dalam kandang yang diilengkapi 

dengan penutup berbahan kawat, wadah pakan dan wadah air minum.  

Sebelum diberi perlakuan, 27 ekor mencit terlebih dahulu diaklimatisasi 

selama 7 hari di kandang.  Aklimatisasi bertujuan agar mencit beradaptasi 



30 

 

dengan lingkungan baru dan meminimalisasi efek stres pada mencit yang 

dapat berpengaruh pada metabolismenya, hal ini bertujuan supaya mencit 

tidak stress dan dapat beradaptasi dengan lingkungan baru.  Selama proses 

aklimatisasi mencit diberi pakan berupa pelet dan minum.  Mencit  betina 

tidak diikutsertakan dalam penelitian ini karena dikhawatirkan siklus 

hormonalnya dapat berpengaruh pada kadar glukosa yang akan diukur. 

Hormon estrogen dan progestin yang terdapat pada mencit betina diketahui 

bersifat antagonis terhadap hormon insulin (Suherman dan Gunawan, 2007). 

 

 

c. Induksi Aloksan Monohidrat 

 

Indukisi aloksan monohidrat dilakukan sebanyak 3 kali selama 6 hari yang 

betujuan untuk menciptakan keadaan antidiabetes pada hewan uji.  Semua 

kelompok perlakuan (kecuali N) diinduksi aloksan dengan cara 

menyuntikkan larutan aloksan secara subkutan yaitu di bagian tengkuk.  

Dosis aloksan yang digunakan yaitu 150 mg/kgBB (Sujono dan munawaroh, 

2009).  

Mengkondisikan mencit menjadi keadaan antidiabetes yaitu dengan cara 

mempuasakan mencit selama 8-12 jam namun tetap diberi air minum yang 

cukup.  Selanjutnya dilakukan pengukuran kadar glukosa darah hewan uji 

sebelum diinduksi aloksan.  Berdasarkan American Diabetes Association 

(2004), kriteria diagnosa terjadinya peningkatan kadar glukosa darah 

(hiperglikemia) pada penderita diabetes mellitus (DM) apabila diperoleh 

kadar glukosa darah ≥ 126 mg/dl. 
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d. Parameter Uji 

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah berat badan dan kadar 

glukosa darah pada mencit.  Adapun teknik pengambilan parameter uji 

sebagai berikut. 

1. Pemeriksaan kadar glukosa darah 

Pemeriksaan kadar glukosa darah pada mencit ini dilakukan sebanyak 4 

kali.  Tahap pertama dilakukan sebelum mencit diinduksi aloksan, tahap 

kedua dilakukan setelah mencit selesai diinduksi aloksan, tahap ketiga 

dilakukan pengukuran pada hari ke 7 setelah mencit diberi perlakuan 

dengan senyawa kompleks, dan tahap keempat dilakukan pengukuran 

pada hari ke 14 setelah mencit diberi perlakuan dengan senyawa 

kompleks.  Pemeriksaan kadar glukosa darah ini dilakukan menggunakan 

glukometer strips.  Ujung ekor mencit disterilkan menggunakan alcohol 

swabs yang bertujuan agar tidak terjadi iritasi, setelah itu ekor dilukai 

sedikit hingga darah yang keluar diteteskan pada strip glukometer yang 

sebelumnya telah dimasukkan ke alat glukometer, kemudian ditunggu 10 

detik hingga didapat hasil kadar glukosa darah pada layar glucometer. 

2. Pengukuran berat badan mencit 

Pengukuran berat badan mencit dilakukan sebanyak 4 kali, berat badan 

mencit ditimbang pada seluruh kelompok kontrol dan kelompok 

perlakuan, kemudian hasil pengukuran dibandingkan antara satu 

kelompok dengan kelompok lainnya. 
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4. Analisis Data 

 

 

Data yang diperoleh dianalisis dengan uji Oneway ANOVA pada taraf α = 

5% untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata kadar glukosa 

darah diantara 9 kelompok perlakuan.  Jika terdapat perbedaan yang 

signifikan dilanjutkan dengan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) pada taraf α 

= 5% untuk melihat lebih jelas perbedaan antar kelompok perlakuan.  

Penilaian keseluruhan aktivitas antidiabetes in vivo dinyatakan sebagai 

penurunan glukosa (% GL) yaitu (Budiasih dan Pertiwi 2015): 

 

 

    
(       )                  (       )                 

(       )                 
      

 

 

5. Diagram Alir Penelitian 

 

 

Adapun seluruh proses yang dilakukan dalam prosedur di atas dirangkum 

dalam diagram alir seperti pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Diagram Alir Penelitian 

Karakterisasi spektrofotometer Uv-Vis dan IR 

Uji bioaktivitas antidiabetes 

0,26 g (CrCl3.6H2O) + 0,39 g 

(Aspartat) dengan rasio 1:3 

mmol 

0,17 g (CuCl2.2H2O) + 0,26 g 

(Aspartat) dengan rasio 1:2 

mmol 

dilarutkan masing- 

masing senyawa dalam 

25 mL akuades 

ditambah NaOH (pH 7) 

direfluks dengan variasi 

waktu (1, 2, 3, dan 4) jam 

pada suhu 60°C 

di freezdryer selama 48 jam 

ditimbang hingga 

didapatkan berat konstan 

 

Waktu optimum 

disintesis kembali  

dengan 2 kondisi  

yaitu tanpa penambahan  

NaOH dan dengan  

penambahan NaOH  

variasi pH (4, 5, dan 6) 

dilarutkan masing- 

masing senyawa dalam 

25 mL akuades 

ditambah NaOH (pH 7) 

direfluks dengan variasi 

waktu (1, 2, 3, dan 4) jam 

pada suhu 60°C 

di freezdryer selama 48 jam 

ditimbang hingga 

didapatkan berat konstan 

 

Waktu optimum 

disintesis kembali  

dengan 2 kondisi  

yaitu tanpa penambahan 

NaOH dan dengan 

penambahan NaOH 

variasi pH (4, 5, dan 6) 

 
Senyawa kompleks  

[Cr(Asp)3] dan [Cr(Asp)3]  

pH 2,48, 4, 5, 6 dan 7 

Senyawa kompleks  

[Cu(Asp)3] dan [Cu(Asp)3]  

pH 2,30, 4, 5, 6 dan 7 

 



 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

1. Hasil sintesis senyawa kompleks Cr(Asp)3 dan Cu(Asp)2 dengan variasi 

waktu dan pH didapatkan hasil berupa padatan berwarna ungu dengan 

rendemen sebesar 89,24% untuk kompleks Cr pada pH 4 dengan waktu 4 

jam dan padatan berwarna biru dengan rendemen sebesar 95,90% untuk 

kompleks Cu pada pH 4 dengan waktu 3 jam. 

2. Karakterisasi menggunakan spektrofotometer Uv-Vis, λmax senyawa 

Cr(Asp)3 dan Cu(Asp)2  mengalami pergeseran ke panjang gelombang 

yang lebih rendah. 

3. Karakterisasi spektrofotometer IR menunjukan serapan gugus fungsi  

Cr-N dan Cr-O pada daerah 548,48 cm
-1

 dan 456,45 cm
-1

 untuk senyawa 

Cr(Asp)3 dan untuk senyawa Cu(Asp)2 terdapat serapan pada daerah 

591,20 cm
-1

 dan 421,65 cm
-1

.  

4. Uji antidiabetes secara in vivo menunjukkan bahwa senyawa kompleks 

Cr(Asp)3 dan Cu(Asp)2 memiliki pengaruh penurunan kadar glukosa 

darah mencit dengan nilai %GL sebesar 56,5483% untuk senyawa 

Cr(Asp)3 dan 76,1337% untuk senyawa Cu(Asp)2. 
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B. Saran 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran untuk penelitian 

selanjutnya untuk melakukan uji toksisits senyawa kompleks yang terbentuk.  
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