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ABSTRAK 

 

SINTESIS SENYAWA KOMPLEKS Cr(III) DAN Cu(II) DENGAN 

FENILALANIN SERTA UJI BIOAKTIVITASNYA SEBAGAI SENYAWA 

ANTIDIABETES 

 

 

Oleh 

 

RENI WULANDARI 

 

 

 

Diabetes mellitus merupakan penyakit yang banyak terjadi di Indonesia.  Penyakit 

ini ditandai dengan peningkatan kadar glukosa dalam darah akibat gangguan 

sekresi insulin.  Berbagai upaya mengatasi penyakit ini terus dilakukan dengan 

mengembangkan obat-obatan berbasis logam sebagai antidiabetes, seperti 

senyawa kompleks [Cr(phe)3] dan [Cu(phe)2].  Penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan senyawa kompleks [Cr(phe)3] dan [Cu(phe)2], serta menguji 

bioaktivitasnya terhadap kadar glukosa dalam darah.  Metode ini dilakukan 

dengan mensintesis logam kromium dan tembaga dengan ligan fenilalanin 

menggunakan metode refluks dan  freezdryer.  Hasil sintesis dikarakterisasi 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan spektrofotometer IR.  Hasil sintesis 

kedua senyawa tersebut merupakan padatan berwarna ungu dan biru dengan nilai 

persen rendemen berturut-turut 71,69% dan 73,97%.  Senyawa hasil sintesis 

dilanjutkan dengan pengujian aktivitas antidiabetes secara in-vivo.  Data yang 

diperoleh diuji menggunakan One-Way ANOVA dan dilanjutkan dengan BNT 

pada taraf nyata 5%, dan diperoleh hasil signifikan yaitu p<0,05.  Pemberian dosis 

senyawa kompleks [Cr(phe)3] yang paling baik pada dosis 150 μg/KgBB yang 

dapat menurunkan kadar glukosa darah mencit sebesar 76,32% (92,00 ± 8,18
ab

), 

sedangkan pemberian dosis senyawa kompleks [Cu(phe)2] yang paling baik pada 

dosis 50 μg/KgBB yang dapat menurunkan kadar glukosa darah mencit sebesar 

71,17% (98,00 ± 16,81
ab

).  Kompleks [Cr(phe)3] dan [Cu(phe)2] terbukti dapat 

menurunkan kadar glukosa darah sehingga dapat digunakan sebagai senyawa 

antidiabetes. 

 

Kata kunci : Diabetes mellitus, kromium, tembaga, fenilalanin, kadar glukosa  

         darah. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

SYNTHESIS OF Cr(III) AND Cu(II) COMPLEX COMPOUNDS WITH 

PHENYLALANINE AND THEIR BIOACTIVITY TEST AS 

ANTIDIABETIC COMPOUNDS 

 

By 

 

RENI WULANDARI 

 

 

 

Diabetes mellitus is a disease that often occurs in Indonesia.  This disease was 

characterized by an increase in blood glucose levels due to impaired insulin 

secretion.  Various attempts to evercome this disease continue to be done by 

developing metal-based drugs as an antidiabetic, for instance [Cr(phe)3] and 

[Cu(phe)2] complex compounds.  The purpose of this research, the synthesis of 

[Cr(phe)3] and [Cu(phe)2] complex compounds, and test their bioactivity for 

glucose levels in the blood.  This method is carried out by synthesizing chromium 

and copper metals with phenylalanine ligands using the reflux and freezdryer 

methods.  The synthesis results were characterized using UV-Vis 

spectrophotometer and IR spectrophotometer.  The synthesis results of two 

compounds are purple and blue solids with a yield value of 71.69% and 73.97%.  

The synthesized compound is continued with in-vivo antidiabetic activity testing.  

The data obtained were tested using One-Way ANOVA and continued with BNT 

at 5% significance results (p<0.05).  The best dose of complex compound 

[Cr(phe)3] at a dose of 150 µg/kgBB which can reduce blood glucose levels in 

mice by 76.32% (92.00 ±8.18
ab

), while the best dose of complex compound 

[Cu(phe)2] at a dose of 50 µg/kgBB which can reduce blood glucose levels in 

mice by 71.17% (98.00 ± 16.81
ab

).  Complexes [Cr(phe)3] and [Cu(phe)2] are 

proven to reduce blood glucose levels so that they can be used as antidiabetic 

compounds. 

 

 

Keywords :  Diabetes mellitus, chromium, copper, phenylalanine, blood glucose  

                     level. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis 

yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah.  Penyakit diabetes mellitus 

akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang cukup drastis dan 

memprihatinkan.  Hal ini berkaitan dengan meningkatnya jumlah populasi dan 

prevalensi obesitas, pola hidup yang tidak teratur, dan kurangnya melakukan 

kegiatan fisik.  International Diabetes Federation (2013) menginformasikan 

jumlah penderita diabetes diseluruh dunia mencapai 382 juta orang pada tahun 

2013 dan diprediksi akan meningkat menjadi 592 juta orang pada tahun 2035, 

serta prevalensi obesitas akan terus meningkat dengan perkembangan zaman. 

Data yang diterbitkan dalam jurnal “Diabetes Care” oleh Wild et al. (2004), 

penderita diabetes di Indonesia pada tahun 2000 mencapai 8,4 juta orang dan 

menduduki peringkat ke 4 setelah India, China, dan Amerika Serikat.  Pada 

tahun 2030 diprediksi akan meningkat menjadi 21,3 juta orang yang menderita 

penyakit diabetes di Indonesia.  Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 

menginformasikan bahwa penyebab kematian akibat diabetes mellitus pada 

kelompok usia 45-54 tahun di daerah perkotaan menduduki peringkat ke-2 

yaitu 14,7%, sedangkan daerah pedesaan menduduki peringkat ke-6 yaitu 

5,8%. 



2 
  

Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit metabolik yang ditandai 

dengan gejala hiperglikemia sebagai akibat gangguan sekresi insulin.  Insulin 

berfungsi untuk mengatur penggunaan glukosa, sehingga glukosa dapat diubah 

menjadi energi.  Insulin yang tidak berfungsi dengan baik menyebabkan sel 

tubuh tidak dapat menyerap glukosa dan mengubahnya menjadi energi, 

sehingga pada tahap selanjutnya glukosa akan menumpuk di dalam darah 

(Adnyana dkk., 2016).  Penyakit diabetes mellitus ditandai dengan peningkatan 

kadar gula dalam darah sebagai akibat adanya gangguan sistem metabolisme 

dalam tubuh, sehingga organ pankreas tidak mampu memproduksi hormon 

insulin sesuai kebutuhan tubuh secara optimal (Maliangkay dkk., 2018). 

Jenis diabetes mellitus ada 2 macam yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes 

mellitus tipe 2, sekitar 90% dari penyakit diabetes tersebut adalah diabetes 

mellitus tipe 2.  Penderita diabetes mellitus tipe 2 sebagian besar diakibatkan 

karena kelebihan berat badan dan kurangnya aktivitas fisik, biasanya penyakit 

ini diderita pada orang dewasa yang terjadi ketika tubuh menjadi resisten 

terhadap insulin atau tidak menghasilkan cukup insulin (Unjiati et al., 2015). 

Pencegahan dan pengobatan pada diabetes mellitus sangat penting karena sifat 

penyakitnya yang menahun dan bila telah timbul komplikasi, biaya perawatan 

untuk penyakit ini sangat mahal.  Pengobatan diabetes baik dilakukan dengan 

obat kimiawi maupun obat herbal, masing-masing obat memiliki aktivitas serta 

efek samping tersendiri.  Penelitian di bidang bioanorganik menunjukkan 

kromium dapat berperan membantu proses metabolisme glukosa (Anderson, 

2000).  Tembaga juga berperan penting dalam kesehatan untuk mengatur 
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jumlah glukosa dan kolestrol di dalam tubuh serta mengendalikan keduanya 

agar tetap stabil dan normal (Tripathi et al., 2013).   

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap senyawa kompleks logam 

dengan asam amino diantaranya, sintesis senyawa kompleks logam Cu(II) 

dengan 2 ligan asam amino yaitu aspartat dan glutamat dengan sistein telah 

dipublikasikan oleh Pinto et al. (2010) bahwa hasil penelitian senyawa 

kompleks [Cu(Asp)(cys)] didapat padatan kompleks berwarna hijau dengan pH 

7, sedangkan [Cu(Glu)(cys)] didapat padatan kompleks berwarna hijau dengan 

pH 6.  Yang et al. (2011) telah menguji aktivitas antihiperglikemia senyawa 

Cr(III)-malat pada tikus yang diinduksi aloksan.  Hasil penelitian ini 

menunjukkan penurunan kadar glukosa yang baik pada kelompok dosis tinggi 

dengan uji BNT taraf 5% yaitu 62,37 ± 3,68
c
.  Adamu et al. (2014) telah 

mensintesis Cu(II) dengan asam amino glisin menggunakan metode refluks, 

didapat hasil senyawa kompleks tersebut berbentuk padatan berwarna hitam 

kehijauan dengan rendemen 68%, titik didih 225°C, dan pH 5,78.  Hasil 

senyawa kompleks tersebut belum dilakukan uji aktivitas antidiabetes lebih 

lanjut.   

Fenilalanin merupakan salah satu asam amino esensial aromatik glukogenik 

dan ketogenik yang memiliki cincin benzena.  Dalam keadaan normal, tubuh 

mengalami metabolisme yang akan mengubah fenilalanin menjadi tirosin 

(Khade et al., 2011).  Salah satu penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Konapalli et al. (2015) sintesis dan karakterisasi senyawa kompleks Cr(III) 

dengan asam amino fenilalanin dengan rasio 1 : 3 (logam : ligan) direfluks 
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selama 4 jam pada suhu 80°C.  Hasil penelitian tersebut didapat padatan 

senyawa kompleks berwarna hijau keunguan, dan senyawa kompleks tersebut 

diuji pada tikus jantan yang telah diinduksi sukrosa serta mampu bertindak 

sebagai sensitivitas insulin.  Penggunaan kompleks logam tembaga (Cu) 

dengan fenilalanin sebagai senyawa antidiabetes sampai saat ini belum ada 

yang melaporkan, oleh karna itu akan dilakukan penelitian senyawa kompleks 

logam Cr(III) dan Cu(II) dengan fenilalanin serta dikarakterisasi menggunakan 

instrumentasi spektrofotometer UV-Vis dan spektrofotometer IR.  Senyawa 

kompleks yang terbentuk akan diuji bioaktivitasnya untuk mengetahui 

pengaruh kadar glukosa yang dihasilkan.  

 

. 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mensintesis senyawa kompleks dari ion logam Cr(III) dan Cu(II) dengan 

ligan asam amino fenilalanin. 

2. Mengkarakterisasi senyawa kompleks [Cr(phe)3] dan [Cu(phe)2] 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan spektrofotometer IR. 

3. Menguji bioaktivitas antidiabetes senyawa kompleks [Cr(phe)3] dan  

[Cu(phe)2] untuk mengetahui pengaruh kadar glukosa yang dihasilkan. 
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C. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat dari penelitian ini yaitu memperoleh kompleks dari logam Cr(III) dan 

Cu(II)
 
dengan ligan fenilalanin yang dapat dijadikan alternatif suplemen 

antidiabetes. 

 



 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Senyawa Kompleks 

 

 

1. Definisi Senyawa Kompleks 

 

 

Senyawa kompleks merupakan senyawa yang tersusun dari ion logam pusat 

dengan satu atau lebih ligan yang menyumbangkan pasangan elektron 

bebasnya kepada atom pusat.  Ligan adalah molekul netral atau ion anion 

yang memiliki sepasang elektron bebas yang digunakan untuk membentuk 

ikatan dengan logam.  Ikatan antara logam dengan ligan dapat dikatakan 

sebagai interaksi antara asam Lewis (logam) dan basa Lewis (ligan), 

sehingga menghasilkan ikatan kovalen koordinasi (Zumdahl and Zumdahl, 

2007).  Reaksi asam-basa Lewis dapat dituliskan sebagai berikut (House, 

2008): 

      A       +            :B                       A: B 

   (Asam)          (Basa)    Senyawa kovalen koordinasi 

Senyawa kompleks terbentuk karena adanya ikatan antara atom pusat 

(logam) yang berperan sebagai akseptor pasangan elektron dengan ligan 

sebagai donor pasangan elektron (Effendy, 2007). 

Atom pusat dalam senyawa kompleks berperan sebagai asam Lewis yang 

mempunyai orbital kosong.  Kebanyakan atom pusat atau ion logam 
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merupakan logam transisi.  Logam transisi memiliki orbital d yang kosong 

atau belum terisi penuh sehingga ligan dapat masuk pada orbital tersebut.  

Atom pusat biasanya berupa kation, stabilitas kation sangat dipengaruhi 

oleh jari-jari kation, muatan atau bilangan oksidasinya (Suhartana, 2007). 

Ligan merupakan suatu molekul atau ion yang terikat langsung pada atom  

pusat dan bertindak sebagai donor elektron atau basa Lewis.  Berdasarkan 

jumlah donor pasangan elektron yang dimilikinya, ligan dapat 

dikelompokkan sebagai berikut (Effendy, 2007) : 

1. Ligan monodentat, yaitu ligan yang hanya dimiliki satu donor 

pasangan elektron.  Sebagai contoh adalah NH3, H2O, dan Cl
-
. 

2. Ligan bidentat, yaitu ligan yang memiliki dua donor pasangan 

elektron.  Ligan bidentat bisa berupa senyawa netral (contohnya 

etilendiamin) atau anion seperti karboksilat dan glisinat 

3. Ligan polidentat, yaitu ligan yang mempunyai lebih dari dua donor 

pasangan elektron.  Ligan ini disebut tridentat, tetradentat, 

pentadentat, dan heksadentat. 

 

 

2. Sintesis Senyawa Kompleks 

 

 

Sintesis yaitu menggabungkan satu bahan dengan bahan lainnya menjadi 

material baru dengan berbagai karakteristik.  Sintesis bertujuan untuk 

mengembangkan material menjadi material yang lebih baik dari material 

sebelumnya.  Sintesis senyawa kompleks biasanya digunakan dengan 

perbandingan mol antara logam dengan ligan.  Hasil yang diperoleh dari 
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sintesis senyawa kompleks, didapat berbagai macam hibridisasi sesuai jenis 

ligan yang digunakan untuk pembuatan kompleks baru. 

Konapalli et al. (2015) telah mensintesis senyawa kompleks Cr(III) dengan 

asam amino fenilalanin dengan ratio 1:3 molar (logam : ligan), bentuk 

geometri yang dihasilkan berbentuk oktahedral.  Sintesis mengalami 

perubahan sifat fisik terutama dari warna hijau menjadi ungu kehijauan.  

Apabila senyawa yang telah disintesis dilarutkan ke dalam berbagai pelarut 

dan tidak merubah sifat menjadi seperti keadaan awal, maka senyawa 

kompleks dinyatakan telah stabil.  Posisi ligan dengan atom logam sebagai 

pusat koordinasi dalam medan oktahedral diperlihatkan pada Gambar 1. 

 
 

Gambar 1.  Struktur senyawa kompleks [Cr(phe)3]  

            (Konapalli et al., 2015). 

Sintesis senyawa kompleks Cu(II) dengan asam amino L-aspargin,  

L-histidin, dan L-lisin telah dilakukan penelitian dengan rasio 1 : 2 mol    

(logam : ligan), bentuk geometri yang dihasilkan berbentuk tetrahedral.  

Sintesis senyawa kompleks tersebut memiliki sifat fisik dan sifat kimia 

yang berbeda-beda.  Sintesis logam dengan ligan L-asparagin didapat 

padatan berwarna biru indah dengan berat molekul 434,73 g/mol, sintesis 

logam dengan ligan L-histidin didapat padatan berwarna coklat bersinar 
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dengan berat molekul 444,75 g/mol, sedangkan sintesis logam dengan ligan 

L-lisin didapat padatan berwarna biru dengan berat molekul 462,87 g/mol.  

Sintesis senyawa kompleks menggunakan logam yang sama dan  

menggunakan ligan yang berbeda, maka akan menghasilkan sifat yang 

berbeda pula (Tripathi and Aarti, 2015). 

 

 

B. Kromium 

 

 

Kromium (Cr) merupakan logam transisi seri pertama yang terletak pada 

golongan VIB dengan nomor atom 24, sehingga mempunyai konfigurasi 

elektron terluar 4s
1
3d

5
 (Cotton and Wikinson, 1989).  Kromium adalah logam 

masif, berwarna putih perak, dan lunak jika dalam keadaan murni dengan titik 

leleh kira-kira 1900°C dan titik didih kira-kira 2690°C.  Logam ini 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.  Manfaat utama dari logam kromium adalah untuk 

pelapis logam atau baja, karena kromium memiliki sifat tahan korosi 

(Sugiyarto, 2012). 

Kromium merupakan logam tahan terhadap oksidasi pada suhu tinggi, 

mengkilat, keras, bersifat paramagnetik, berwarna, dan dapat dipoles menjadi 

mengkilap.  Kromium adalah unsur alami yang ditemukan dalam batuan (bijih 

kromit), hewan, tumbuhan, tanah, dan debu vulkanik.  Kromium terdiri dari 

dua bentuk oksida yaitu oksida Cr(III) dan Cr(VI) yang bersifat karsinogenik, 

sedangkan Cr(III) tidak.  Tingkat toksisitas Cr(III) hanya sekitar 1/100 kalinya 
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Cr(VI).  Kromium(III) merupakan suatu jenis nutrisi yang dibutuhkan tubuh 

manusia dengan kadar sekitar 50-200 μg/hari.  Kromium(III) secara alami 

terdapat di alam yang merupakan mikro nutrien bagi makhluk hidup untuk 

metabolisme hormon insulin dan pengaturan kadar glukosa darah (Slamet dkk., 

2003). 

Kromium(III) bekerja dengan mengaktifkan hormon insulin pada step pertama 

ketika gula memasuki sel dan memfasilitasi interaksi insulin dengan reseptor 

pada permukaan sel.  Penelitian peran kromium(III) dalam metabolisme 

karbohidrat, protein dan lemak terus berkembang sejak tahun 1960 an.  

Kromium(III) yang berada dalam tubuh ditransformasikan menjadi bentuk aktif 

biologis yang disebut Glucose Tolerance Factor (GTF).  Kompleks ini 

memfasilitasi interaksi insulin dengan reseptornya, aktivitas ini akan memberi 

kontribusi pada peningkatan efektivitas kerja insulin (Anderson, 2000 ; 

Krejpcio, 2001). 

 

 

C. Tembaga 

 

 

Tembaga dengan nama kimia Cupprum dilambangkan dengan Cu.  Unsur 

logam ini berbentuk kristal dengan warna kemerahan dan mempunyai titik 

didih 2600°C serta titik leleh 1080°C.  Logam tembaga dalam tabel periodik 

menempati posisi nomor atom 29 dan mempunyai massa atom relatif (63,546).  

Tembaga terdapat dalam keadaan oksidasi +1 (kupro) dan +2 (kupri). 

Tembaga(II) dalam bentuk kompleks memiliki bilangan koordinasi paling 

umum yaitu 4 dan 6.  Stereokimia dari senyawaan tembaga(II) menjadi 



11 
  

segiempat planar atau oktahedral, akan tetapi bentuk geometri yang biasa dari 

senyawaan tembaga(II) sangat jarang ditemukan, karena tembaga(II) cendrung 

mengalami distorsi bila diletakkan dalam lingkungan simetri kubus (yaitu 

oktahedral atau tetrahedral biasa), sehingga dalam keadaan tertentu pemisahan 

antara geometri segiempat planar dengan oktahedral yang terdistorsi tetragonal 

tidak mudah dilakukan (Cotton and Wilkinson, 1989). 

Tembaga merupakan mikronutrien essensial bagi tumbuhan dan hewan dimana 

tembaga terlibat dalam berbagai sistem enzim.  Logam berat tembaga 

digolongkan ke dalam logam berat dipentingkan atau logam berat essensial 

artinya, meskipun tembaga merupakan logam berat beracun, unsur logam ini 

sangat dibutuhkan tubuh meski dalam jumlah yang sedikit.  Tembaga 

dibutuhkan manusia sebagai kompleks Cu-protein yang mempunyai fungsi 

tertentu dalam pembentukan hemoglobin, kolagen, pembuluh darah dan myelin 

otak.  Tembaga juga terlibat dalam proses pembentukan energi untuk 

metabolisme serta dalam aktifitas tirosin. 

 

 

D. Fenilalanin 

 

 

Fenilalanin merupakan salah satu asam amino esensial aromatik glukogenik 

dan ketogenik yang memiliki cincin benzena.  Fenilalanin merupakan asam 

amino yang penting dan banyak terdapat  pada makanan.  Pada keadaan 

normal, tubuh mengalami metabolisme yang akan mengubah fenilalanin 

menjadi tirosin, sebuah asam amino yang dibutuhkan dalam proses sintesis 

protein.  Fenilalanin bersama-sama dengan taurin dan triptofan merupakan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Taurin
https://id.wikipedia.org/wiki/Triptofan
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senyawa yang berfungsi sebagai penghantar pada sistem saraf otak.  Gejala 

kekurangan asam amino ini antara lain, sering terlihat bingung, kurang 

bergairah, depresi, kurang waspada, kesulitan mengingat dan kurangnya nafsu 

makan (Khade et al., 2011).  Struktur fenilalanin diperlihatkan pada Gambar 2. 

 
 

Gambar 2.  Struktur fenilalanin 

 
 

E. Karakterisasi 

 

 

1. Spektrofotometri UV-Vis 

 

 

Spektrum ultra ungu–tampak disebut juga spektrum elektronik, karena 

terjadi dari hasil interaksi radiasi ultra ungu-tampak dengan molekul yang 

mengakibatkan molekul tersebut mengalami transisi elektronik.  Transisi 

ini pada umumnya terjadi antara orbital ikatan atau orbital pasangan bebas 

dan orbital anti ikatan, selain itu juga karena adanya gugus berikatan 

rangkap atau terkonjugasi yang mengabsorbsi radiasi elektronik di daerah 

ultra ungu. 

Ion atau kompleks pada deret pertama dan kedua logam transisi umumnya 

mengabsorpsi radiasi sinar tampak yang menghasikan pita serapan secara 

melebar, hal ini disebabkan adanya orbital d yang tidak terisi penuh        

(Skoog et al., 2007).  Panjang gelombang pada pita absorbansi maksimum 

tergantung pada jumlah elektron pada orbital d, geometri senyawa, dan atom 

https://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_saraf
https://id.wikipedia.org/wiki/Otak


13 
  

yang berkompleks dengan logam transisi (Robinson et al., 2005).  Warna 

komplementer yang dihasilkan pada spektrum cahaya tampak dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Spektrum cahaya tampak dan warna komplementer  

 Panjang Gelombang (nm) Warna     Warna     

Komplementer 

380 – 430 Violet Kuning 

430 – 490 Biru Oranye 

490 – 560 Hijau Merah 

560 – 580 Kuning Violet 

580 – 620 Oranye Biru 

620 – 700 Merah Hijau 

Sumber :  (Houscroft and Sharpe, 2005) 

Ligan yang terkompleks pada ion logam menunjukkan ukuran pemisahan 

orbital d, perubahan warna pada ligan juga ikut berubah.  Kondisi ini terjadi 

karena perubahan dalam Δ (energi) menunjukkan perubahan panjang 

gelombang dari sinar yang diserap untuk perpindahan elektron antara orbital 

t2g dan eg (Zumdahl and Zumdahl, 2007). 

Sudjana dkk. (2002) telah mensintesis senyawa kompleks logam transisi Cr, 

Mn, dan Ag dengan glisin yang dikarakterisasi menggunakan 

spektrofotometri UV-Vis.  Hasil pengukuran panjang gelobang maksimum 

(λmaks) senyawa kompleks Cr-glisin dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3.  Spektrum UV-Vis senyawa kompleks [Cr(gly)3]  

     (Sudjana dkk., 2002) 
 
 

Berdasarkan spektrum senyawa kompleks [Cr(gly)3] terlihat adanya serapan 

glisin yang muncul pada panjang gelombang 230 nm dan 290 nm, 

sedangkan senyawa kompleks akibat adanya logam Cr terjadi pada panjang 

gelombang 390 nm dan 520 nm. 

 

 

2. Spektrofotometri IR 

 

 

Radiasi inframerah (IR) ditemukan oleh Sir William Herschel pada tahun 

1800.  Radiasi inframerah merupakan spektrum elektromagnetik yang 

terletak diantara daerah tampak dan gelombang mikro.  Rentangan daerah 

inframerah adalah 4000-400 cm
-1

.  Daerah yang rentangnya mulai dari    

800-4000 cm
-1

 disebut daerah inframerah dekat, sedangkan daerah yang 

berkisar antara 700-200 cm
-1 

merupakan daerah inframerah jauh. 

Spektra 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 
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alat, dan aturan seleksi.  Aturan seleksi yang mempengaruhi intensitas 

serapan IR ialah perubahan momen dipol selama vibrasi yang dapat 

menyebabkan molekul menyerap radiasi IR.  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.  Oleh karena itu, suatu ikatan tertentu dapat menyerap energi lebih 

dari satu panjang gelombang (Sudjadi, 1985). 

Senyawa kompleks [Cu-(asparagin)2] telah diteliti oleh Tripathi and Aarti 

(2015), menunjukan hasil spektra IR bahwa gugus N-H bending (1558cm
-1

), 

gugus N-H stretching (3267-3368 cm
-1

), dan gugus C=O (1632 cm
-1

).  

Spektrum IR Senyawa kompleks [Cu-(asparagin)2] yang menunjukkan 

gugus-gugus tersebut dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 
 

Gambar 4.  Spektrum IR senyawa kompleks [Cu-(asparagin)2] 

             (Tripathi and Aarti, 2015) 
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F. Diabetes Mellitus 

 

 

1. Definisi Diabetes Mellitus 

 

 

Diabetes mellitus (DM) menurut WHO (World Health Organization) 

merupakan penyakit gangguan metabolik karbohidrat, lemak, dan protein 

yang dihasilkan dari tidak sempurnanya kerja insulin, sekresi insulin atau 

keduanya yang ditandai dengan hiperglikemia.   

Gejala umum yang timbul pada penderita diabetes diantaranya sering buang 

air kecil (poliuria) dan terdapat gula pada air seninya (glukosuria) yang 

merupakan efek langsung kadar glukosa darah yang tinggi (melewati 

ambang batas ginjal).  Poliuria mengakibatkan penderita merasakan haus 

yang berlebihan sehingga banyak minum (polidipsia).  Poliuria juga 

mengakibatkan terjadinya polifagi (sering lapar), kadar glukosa darah yang 

tinggi pada penderita diabetes tidak diserap sepenuhnya oleh sel-sel jaringan 

tubuh.  Penderita akan kekurangan energi, mudah lelah dan berat badan 

terus menurun (Utami, 2003). 

Diabetes mellitus dibagi menjadi dua tipe, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan 

diabetes mellitus tipe 2.  Diabetes mellitus tipe 1 mengalami kerusakan sel 

pankreas tempat dihasilkannya insulin.  Akibatnya sel β pankreas tidak 

dapat mensekresikan insulin atau hanya dapat mensekresikan insulin dalam 

jumlah sedikit.  Kerusakan pada sel β pankreas disebabkan oleh peradangan 

pada pankreas.  Akibat sel β pankreas tidak dapat membentuk insulin atau 

insulin hanya ada dalam jumlah sedikit maka penderita diabetes mellitus 
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tipe 1 ini selalu tergantung pada insulin.  Pengobatan diabetes tipe 1 ini 

dilakukan dengan pemberian insulin kepada penderita.  Diabetes mellitus 

tipe 2 tidak mengalami kerusakan sel β pankreas tetapi insulin yang 

disekresikan jumlahnya semakin menurun.  Penurunan tersebut disertai 

defisiensi insulin hingga resistensi insulin (Murray, 2003).  Diabetes 

mellitus tipe 2  umumnya disebabkan oleh obesitas atau kelebihan berat 

badan, dan biasanya terjadi pada usia dewasa lebih dari 45 tahun.  Diabetes 

disandang oleh lebih dari 10 juta orang di Amerika dan sebagian besar tidak 

menyadarinya.  Di Eropa, kematian akibat diabetes rata-rata mencapai        

2-6%.  Pengobatan diabetes mellitus tipe 2 dilakukan dengan pengaturan 

pola makan dan olah raga, namun dapat pula diobati dengan obat-obatan 

antidiabetes (Matsumono et al., 2002). 

Menurut Wijayakusuma (2004), selain diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2 

terdapat satu tipe diabetes mellitus lainnya, yaitu diabetes mellitus yang 

terjadi pada saat kehamilan.  Penyakit tersebut umumnya diderita oleh 

wanita hamil dan akan kembali normal setelah melahirkan.  Seorang wanita 

hamil membutuhkan lebih banyak insulin untuk mempertahankan 

karbohidrat. 

 

 

2. Kriteria Diagnosis 

 
 

Diabetes melitus ditegakkan berdasarkan ada tidaknya gejala.  Bila dengan 

gejala banyak minum (polidipsi), banyak kencing (poliuria), banyak makan 

(polifagia), maka pemeriksaan gula darah abnormal satu kali sudah dapat 
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menegakkan diagnosis DM.  Sedangkan bila tanpa gejala, maka diperlukan 

paling tidak 2 kali pemeriksaan gula darah abnormal pada waktu yang 

berbeda (Rustama dkk., 2010).  Kriteria hasil pemeriksaan gula darah 

abnormal adalah:  

1. Kadar gula darah sewaktu ≥200 mg/dl. 

2. Kadar gula darah puasa ≥126 mg/dl. 

3. Kadar gula darah 2 jam postprandial ≥200 mg/dl.   

Pada penderita DM, sel beta di dalam organ pankreas yang berfungsi 

sebagai penghasil insulin mengalami kegagalan (partial atau total) untuk 

memproduksi insulin.  Pada kegagalan memproduksi insulin secara total, 

berarti tubuh sama sekali tidak bisa menghasilkan insulin, sehingga mutlak 

dibutuhkan insulin dari luar, ini disebut Diabetes melitus tipe-1 (IDDM: 

insulin dependent diabetes melitus). Sedangkan pada kegagalan partial, 

berarti tubuh kita bisa menghasilkan insulin tetapi jumlahnya kurang/tidak 

cukup, ini disebut diabetes melitus tipe-2 (NIDDM: non insulin dependent 

diabetes melitus).  Secara keseluruhan, dari hasil penelitian epidemiologi, di 

dalam masyarakat penderita DM tipe 2  adalah yang terbanyak (90% dari 

seluruh penderita diabetes), dibandingkan penderita DM tipe 1 (hanya 

berkisar 10% saja). 
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G. Mencit (Mus musculus L.) 

 

 

Mencit merupakan hewan laboratorium yang sering digunakan untuk 

penelitian.  Menurut Penn (1999), klasifikasi mencit laboratorium adalah 

sebagai berikut : 

Kingdom :  Animalia 

Filum :  Chordata 

Subfilum :  Vertebrata 

Kelas :  Mammalia 

Order :  Rodentia 

Family :  Muridae 

Genus  :  Mus 

Spesies :  Mus musculus L. 

 

 

 
 

Gambar 5.  Mencit (Mus musculus L.) 

 

Mencit (Mus musculus L.) adalah anggota Muridae (tikus-tikusan) yang 

berukuran kecil.  Mencit mudah dijumpai dirumah-rumah dan dikenal sebagai 

hewan pengganggu karena kebiasaannya menggigit mebel dan barang-barang 

kecil lainnya, serta bersarang di sudut-sudut lemari.  Hewan ini diduga sebagai 

mamalia terbanyak kedua di dunia, setelah manusia, bahkan jumlahnya yang 
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hidup liar di hutan barangkali lebih sedikit daripada yang tinggal di perkotaan.  

Mencit percobaan (laboratorium) dikembangkan dari mencit, melalui proses 

seleksi.  Sekarang mencit juga dikembangkan sebagai hewan peliharaan.   

Mencit sering digunakan sebagai sarana penelitian, pengujian, dan pendidikan.   

Kaitannya dengan penelitian, mencit digunakan sebagai model penyakit 

manusia dalam hal genetika. Hal tersebut karena kelengkapan organ, 

kebutuhan nutrisi, metabolisme dan biokimianya cukup dekat dengan manusia.  

Seluruh tubuh mencit berwarna putih dari ujung kepala sampai ekor, 

sedangkan matanya berwarna merah jambu.  Dilihat dari struktur anatominya, 

mencit memiliki lima pasang kelenjar susu.  Distribusi jaringan mamae 

menyebar, membentang dari garis tengah ventral atas panggul, dada dan leher, 

paru-paru kiri terdiri dari satu lobus, sedangkan paru kanan terdiri dari empat 

lobus.   

Mencit jantan digunakan dengan alasan kondisi biologisnya stabil bila 

dibandingkan dengan mencit betina yang kondisi biologisnya dipengaruhi masa 

siklus estrus.  Selain keseragaman jenis kelamin, hewan uji digunakan juga 

mempunyai keseragaman berat badan (antara 30-40gram), dan umur (2-3 

bulan).  Hal ini bertujuan untuk memperkecil variabilitas biologis antar hewan 

uji yang digunakan, sehingga dapat memberikan respon yang relatif lebih 

seragam terhadap pengaruh efektivitas pemberian senyawa kompleks yang 

digunakan dalam penelitian ini (Nugroho, 2006). 
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H. Metode Uji Aktivitas Antidiabetes pada Mencit 

 

 

Uji aktivitas antidiabetes pada hewan uji terdiri dari 4 yaitu (Diehl et al.,   

2001) :   

 

1. Metode Oral 

 

 

Metode ini dilakukan dengan memegang mencit pada bagian tengkuknya, 

kemudian jarum oral yang telah diisi larutan dimasukkan kemulut mencit 

melalui langit-langit yang didorong larutan tersebut dan dimasukkan 

kedalam esofagus. 

 

 

2. Metode Intra Vena 

 

 

Penyuntikan dilakukan pada vena ekor.  Letakkan hewan pada wadah 

tertup, sedemikian rupa sehingga mencit tidak leluasa untuk bergerak-gerak 

dengan ekor menjulur keluar.  Pijat-pijat ekor ekor mencit agar pembulu 

darahnya melebar.  Pegang ujung ekor dengan tangan satu dan suntik 

dengan tangan yang lain. 

 

 

3. Metode Intra Peritoneal 

 

 

Penyuntikan dilakukan pada perut sebelah kanan garis tengah, jangan 

terlalu tinggi agar tidak mengenai hati dan kandung kemih.  Hewan 

dipegang pada punggung sehingga kulit abdomen menjadi tegang, dan saat 

penyuntikan posisi kepala lebih rendah dari abdomen.  Suntikan jarum 

menembus kulit dan otot masuk ke rongga peritoneal. 
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4. Metode Subcutan 

 

 

Pemberian obat secara subcutan adalah pemberian obat dengan cara 

penyuntikan ke area bawah kulit yaitu pada jaringan konektif atau lemak di 

bawah dermis.  Biasanya penyuntikan dengan metode subcutan pada hewan 

uji dilakukan pada bagian tengkuk dengan suntikan antara 45°-90° 

bergantung pada posisi jaringan dan panjang jarum.



 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan (Februari – Agustus) 2019.  Sintesis 

senyawa kompleks dilaksanakan di Laboratorium Kimia Anorganik/Fisik 

FMIPA Universitas Lampung.  Karakterisasi menggunakan spektofotometer 

UV-Vis dilaksanakan di Laboratorium Instrumen Jurusan Kimia FMIPA 

Universitas Lampung, karakterisasi menggunakan spektrofotometer IR 

dilaksanakan di Laboratorium Terpadu Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta, dan pengujian aktivitas antidiabetes dilaksanakan di Unit 

Pengelolaan Hewan Percobaan Jurusan Biologi FMIPA Universitas Lampung. 

 

 

B. Alat dan Bahan 

 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain alat-alat gelas yang 

umum digunakan di Laboratorium, termometer, klem dan statif, pengaduk 

magnatic stirrer, hot plate stirer, neraca analitik ABT-220-4M Kern, satu set 

alat refluks, pH meter Metrohm 827, freezedry, alat suntik (disposable syringe) 

untuk induksi aloksan, jarum sonde (force feeding needle) untuk pencekokan, 

alat ukur gula darah Easy Touch®Multi Check®, perlengkapan kandang, 

cutter, spektrofotometer UV-Vis Hitachi U-2010, dan spektrofotometer IR 

Bruker VERTEX 70. 
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Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah CrCl3.6H2O, 

CuCl2.2H2O, fenilalanin, NaOH, NaCl 0,9%, aloksan, glibenklamide 5 mg, 

alcohol swab, betadine, strip gula, pakan mencit berbentuk pellet, alumunium 

foil, kapas, akuabides dan akuades. 

 

 

C. Metode Penelitian 

 

 

Prosedur untuk sintesis senyawa kompleks yang digunakan dalam penelitian 

ini, didasarkan pada prosedur yang telah dilakukan sebelumnya (Yang et al., 

2005; Budiasih dan Pertiwi, 2015). 

 

1. Sintesis Kromium(III)-Fenilalanin 

 

 

Pembuatan senyawa kompleks Cr(III) dengan fenilalanin disintesis dengan 

rasio 1 : 3 (logam : Ligan).  Logam CrCl3.6H2O (0, 26 gram, 1 mmol) 

dilarutkan dalam 25 mL akuades dan fenilalanin (0,49 gram, 3 mmol) 

dilarutkan dalam 25 mL akuades.  Kemudian kedua larutan tersebut 

dicampur dan ditambah NaOH hingga didapat pH 7 dan direfluks pada 

suhu 60°C dengan variasi waktu (1, 2, 3, dan 4) jam, kemudian di  

freezedryer 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. 
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2. Sintesis Tembaga(II)-Fenilalanin 

 

 

Pembuatan senyawa kompleks Cu(II) dengan fenilalanin disintesis dengan 

rasio 1 : 2 (logam : Ligan).  Logam CuCl2 2H2O (0,17 gram, 1 mmol) 

dilarutkan dalam 25 mL akuades dan fenilalanin (0,33 gram, 2 mmol) 

dilarutkan dalam 25 mL akuades.  Kemudian kedua larutan tersebut 

dicampur dan ditambah NaOH hingga didapat pH 7 dan direfluks dengan 

variasi waktu (1, 2, 3, dan 4) jam pada suhu 60°C, kemudian di  freezedryer 

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. 

 

 

3. Karakterisasi Senyawa Kompleks 

 

 

Karakterisasi senyawa kompleks [Cr-(Phe)3] dan [Cu-(Phe)2] dilakukan 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang antara 

350– 1000 nm.  Sementara karakterisasi menggunakan spektrofotometer IR 

dilakukan untuk mengetahui gugus fungsi yang ada dalam senyawa 

kompleks [Cr-(Phe)3] dan [Cu-(Phe)2] pada bilangan gelombang 4000-400 

cm
-1

. 
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4. Uji Antidiabetes  

 

 

a. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang 

melibatkan 7 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               (I) 

Berdasarkan perhitungan diatas, jumlah hewan uji dalam setiap kelompok 

harus lebih besar atau sama dengan 3 ekor.  Oleh karna itu, pada penelitian 

ini digunakan 3 ekor mencit jantan pada setiap kelompok perlakuan.  

Analisis data dilakukan dengan cara ANOVA (Gaspersz, 1991).  Bentuk uji 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) pada penelitian yang akan dilakukan 

dapat ditunjukkan pada Tabel 2. 
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Tabel 2.  Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

Kelompok 

Perlakuan 

Ulangan   Total  

Ulangan       1       2      3 

K (+) K(+)U1 K(+)U2 K(+)U3      3 

K (-) K(-)U1 K(-)U2 K(-)U3      3 

K (n) K(n)U1 K(n)U2 K(n)U3      3 

K1 K1U1 K1U2 K1U3      3 

K2 K2U1 K2U2 K2U3      3 

K3 K3U1 K3U2 K3U3      3 

T1 T1U1 T1U2 T1U3      3 

T2 T2U1 T2U2 T2U3      3 

T3 T3U1 T3U2 T3U3      3 

Total  Kelompok 

Perlakuan 
      9       9       9        27 

    
Keterangan :   

K(+) = Kontrol Positif  K1 = Kromium Dosis I          T1 = Tembaga Dosis I 

K(-) = Kontrol Negatif  K2 = Kromium Dosis II         T2 = Tembaga Dosis II 

K(n) = Kontrol Normal  K3 = Kromium Dosis III        T3 = Tembaga Dosis III 

 

 

b. Persiapan Hewan Uji 

Hewan uji mencit (jantan) digunakan sebanyak 27 ekor yang memiliki 

aktivitas normal dengan umur 3-4 bulan dan memiliki berat badan ± 30-40 

gram.  Hewan uji didapat dari Balai Penyidik dan Pengujian Veternier 

(BPPV) Regional III Bandar lampung.  Mencit dipelihara dengan 

lingkungan yang homogen secara individu di dalam kandang yang 

diletakkan dalam bak plastik, masing-masing wadah diisi ampas serbuk 

padi, dilengkapi dengan tempat minum, tempat pakan, dan tutup yang 

terbuat dari bahan kawat.  Mencit ditempatkan di kandang yang terpisah, 

dengan masing-masing kandang berisi satu ekor mencit. 

Sebelum diberi perlakukan, 27 ekor mencit terlebih dahulu diaklimatisasi 

dalam lingkungan laboratorium selama 7 hari, hal ini bertujuan agar mencit 
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tidak stress dan dapat beradaptasi dengan lingkungan baru.  Selama proses 

aklimatisasi, mencit diberi pakan standar berupa pellet dan air minum 

adlibitum (sampai kenyang atau secukupnya). 

 

 

c. Induksi Aloksan 

Penginduksian aloksan dilakukan sebanyak 3 kali selama 7 hari yang 

bertujuan untuk menghasilkan keadaan diabetes pada hewan uji.  Semua 

kelompok perlakuan (kecuali kontrol normal) diinduksi aloksan secara 

subkutan dengan dosis 150 mg/kgBB yang dilarutkan dalam NaCl 0,9%. 

Sebelum penginduksian, mencit dipuasakan terlebih dahulu selama 6-8 jam 

namun tetap diberi minum (adlibitum), kemudian dilakukan pengukuran 

kadar glukosa darah hewan uji sebelum diinduksi aloksan.  Setelah diukur, 

dua jam berikutnya atau setelah luka mencit mengering, mencit diinduksi 

aloksan.  Pengaruh pemberian aloksan pada mencit dilakukan optimasi 

larutan selama 7 hari, dan kemudian mencit dipuasakan kembali untuk 

dilakukan pengukuran kadar glukosa darahnya, dengan kriteria diagnosa 

kadar glukosa darah puasa yaitu ≥ 126 mg/dl. 

 

 

d. Pemberian Senyawa Kompleks pada Hewan Uji 

Pemberian senyawa kompleks [Cr(phe)3] dan [Cu(phe)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 (Yang et al., 2005 ; Budiasih dan Kartika, 

2015).  Setiap kelompok diperlakukan secara berbeda, yaitu sebagai  

berikut : 

a. Kelompok kontrol positif (K+) diinduksi aloksan sebanyak 3 kali 

selama 7 hari dan diberi obat antidiabetes umum (glibenklamide). 

b. Kelompok kontrol negatif (K-) hanya diinduksi aloksan sebanyak 3 

kali selama 7 hari. 

c. Kelompok kontrol normal (Kn) hanya diberi makan berupa pellet dan 

air minum secukupnya. 

d. Kelompok perlakuan 1 (K1) diinduksi aloksan sebanyak 3 kali 

selama 7 hari dan diberi [Cr(phe)3] dengan dosis 50 μg/kgBB/hari. 

e. Kelompok perlakuan 2 (K2) diinduksi aloksan sebanyak 3 kali 

selama 7 hari dan diberi [Cr(phe)3] dengan dosis 100 μg/kgBB/hari. 

f. Kelompok perlakuan 3 (K3) diinduksi aloksan sebanyak 3 kali 

selama 7 hari dan diberi [Cr(phe)3] dengan dosis 150 μg/kgBB/hari. 

g. Kelompok perlakuan 4 (T1) diinduksi aloksan sebanyak 3 kali selama 

7 hari dan diberi [Cu(phe)2] dengan dosis 50 μg/kgBB/hari. 

h. Kelompok perlakuan 5 (T2) diinduksi aloksan sebanyak 3 kali selama 

7 hari dan diberi [Cu(phe)2] dengan dosis 100 μg/kgBB/hari. 

i. Kelompok perlakuan 6 (T3) diinduksi aloksan sebanyak 3 kali selama 

7 hari dan diberi [Cu(phe)2] dengan dosis 150 μg/kgBB/hari. 

Pemberian senyawa kompleks pada mencit dilakukan harian per oral selama 

14 hari dengan waktu yang sama.  Pengukuran kadar glukosa darah diukur 
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pada hari ke 7 dan hari ke 14, kadar glukosa darah yang diukur pada mencit 

yaitu kadar glukosa darah puasa. 

 

 

e. 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. 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. 

 

2. 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  
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pada strip glukometer yang sebelumnya telah dimasukkan ke alat 

glukometer, kemudian ditunggu 10 detik  hingga didapat hasil kadar 

glukosa darah pada layar glukometer.   

 

 

f. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil uji antidiabetes akan dianalisis 

menggunakan metode statistik One-way ANOVA (Analysis of Variance) 

dan BNT taraf nyata 5% untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-

rata kadar glukosa darah diantara 9 kelompok perlakuan.  Penilaian 

keseluruhan aktivitas antidiabetes dinyatakan sebagai penurunan glukosa 

(% GL) yaitu (Budiasih dan Pertiwi, 2015) :  

% GL =
(glukosa)sebelum  perlakuan − (glukosa)setelah  perlakuan

(glukosa)sebelum  perlakuan
 X 100%   (II) 

 

 

5. Diagram Alir Penelitian 

 

 

Adapun seluruh proses yang dilakukan dalam prosedur diatas dirangkum 

dalam diagram alir pada Gambar 6 : 
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Gambar 6.  Diagram alir penelitian 

 

Karakterisasi spektrofotometer UV-Vis dan IR 

Uji bioaktivitas antidiabetes 

0,26 g (CrCl3.6H2O) + 0,49 g 

(fenilalanin) dengan rasio 1:3 

mmol 

0.,17 g (CuCl2.2H2O) + 0,33 g 

(fenilalanin) 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(phe)3] dan [Cr(phe)3]  

pH 4, 5, 6 dan 7 

Senyawa kompleks  

[Cu(phe)3] dan [Cu(phe)3]  

pH 4, 5, 6 dan 7 

 



 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini antara lain : 

 

1. Senyawa kompleks [Cr(phe)3] yang baik diperoleh pada pH 4 dengan 

waktu optimum 3 jam dengan nilai persen rendemen sebesar 71,69%, 

sedangkan senyawa kompleks [Cu(phe)2] yang baik diperoleh pada pH 4 

dengan waktu optimum 2 jam dengan nilai persen rendemen sebesar 

73,97%. 

2. Hasil Karakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan 

spektrofotometer IR menunjukkan bahwa senyawa kompleks [Cr(phe)3] 

dan [Cu(phe)2] telah terbentuk. 

3. Hasil uji antidiabetes secara statistik One-way ANOVA menunjukkan 

adanya penurunan kadar glukosa darah signifikan (p<0,05).   

4. Hasil uji antidiabetes secara statistik BNT taraf 5% menunjukkan 

pemberian dosis senyawa kompleks [Cr(phe)3] yang baik diperoleh pada 

dosis 150 μg/KgBB dengan menurunkan kadar glukosa darah mencit 

sebesar 76,32% (92,00 ± 8,18
ab

), sedangkan pemberian dosis senyawa 

kompleks [Cu-(phe)2] yang baik diperoleh pada dosis 50 μg/KgBB dengan 

menurunkan kadar glukosa darah mencit sebesar 71,17% (98,00 ± 16,81
ab

). 
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B. Saran 

 

 

Saran pada penelitian ini adalah hasil sintesis senyawa kompleks [Cr(phe)3] 

dan [Cu(phe)2] selanjutnya dapat dilakukan uji toksisitas untuk mengetahui 

efek toksik senyawa kompleks tersebut. 
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