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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dikatakan bahwa segala upaya 

dalam pembangunan kesehatan di Indonesia diarahkan untuk mencapai derajat 

kesehatan yang lebih tinggi, yang memungkinkan orang  hidup lebih produktif, baik 

sosial maupun ekonomi. SKN pada hakekatnya merupakan tatanan yang mencerminkan 

derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu perwujudan kesejahteraan umum 

seperti yang tercantum dalam  pembukaan UUD 45. Diabetes mellitus adalah suatu 

kumpulan gejala klinis (sindroma klinis) yang timbul oleh karena adanya 

peningkatan kadar gula (glukosa) darah kronis akibat kekurangan insulin baik 

absolute maupun relatif (Suyono, 1999). 

Di Indonesia pada tahun 2000 penderita diabetes telah mencapai 4 juta dan 

menurut perhitungan pada tahun 2010 akan berjumlah minimal 5 juta penderita 

diabetes. Diabetes mellitus (DM) saat ini merupakan masalah nasional dan 

penyakit ini tercantum dalam urutan nomor 4 dari prioritas penelitian nasional 

untuk penyakit degeneratif (Tjokroprawiro, 2003). 

       Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai di bidang patologi, biokimia 

dan imunologi kini diketahui bahwa diabetes mellitus adalah suatu penyakit 

yang mempunyai etiologi lebih dari satu ( etiologi yang berbeda-beda ), 

dimana faktor genetik dan faktor lingkungan memegang peranan yang amat 

penting (Haznam, 1991). 
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       Salah satu tanaman obat yang bisa dijadikan sebagai obat tradisional untuk 

penyakit diabetes mellitus adalah tanaman seledri (Apium graviolens L.). Daun 

mentah bagian pucuk tanaman ini sangat baik untuk pengobatan diabetes 

(Winarto, 2003). 

       Sementara ini penggunaan tanaman seledri sebagai tanaman antidiabetes 

masih bersifat empiris saja. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan data ilmiah tentang efek fraksi etil asetat ekstrak etanol daun seledri 

dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah hewan uji kelinci. Hasil penelitian 

ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi 

masyarakat luas pada umumnya tentang seledri sebagai tanaman antidiabetes dan 

dapat diteliti lebih lanjut. 

 

B. Perumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: apakah fraksi etil asetat ekstrak etanol daun seledri (Apium graviolens L.) 

mempunyai efek penurunan kadar glukosa darah pada kelinci putih jantan galur 

New Zealand yang dibebani glukosa ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek penurunan kadar glukosa 

darah fraksi etil asetat ekstrak etanol dari daun seledri (Apium graveolens L) pada 

kelinci putih jantan galur New Zealand yang dibebani glukosa. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1.Diabetes Mellitus 

a. Definisi Diabetes Mellitus 

       Diabetes mellitus (DM) adalah suatu kumpulan gejala klinis (sindroma 

klinis) yang timbul oleh karena adanya peningkatan kadar gula (glukosa) darah 

kronis akibat kekurangan insulin baik absolute maupun relatif (Katzung, 2002). 

Sedangkan definisi diabetes mellitus menurut Price and Wilson (1995) adalah 

sebagai gangguan metabolisme yang secara genetik dan klinis termasuk heterogen 

dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat, jika berkembang 

penuh secara klinis maka diabetes mellitus ditandai dengan hiperglikemia. 

b.Klasifikasi berdasar penyebab diabetes mellitus yaitu : 

1)    DM tipe 1 atau DM Tergantung Insulin (DMTI) atau Insulin Dependent 

Diabetes Mellitus (IDDM), akibat rusaknya pankreas oleh karena proses autoimun 

yang disebabkan adanya peradangan pada sel insulitis dan umumnya menjurus ke 

defisiensi (kekurangan) insulin absolute. Insulitis itu hanya menyerang pada sel 

beta, pada umumnya sel-sel yang lain masih utuh (Woodley & Wheland, 1995). 

Golongan diabetes ini tergantung pada terapi insulin eksogen untuk 

mempertahankan kehidupan mereka (Watts, 1984). 

       Pada DM tipe 1 terjadi kekurangan insulin bersifat absolut (insulin 

sangat sedikit atau tidak ada sama sekali), akibat rusaknya seluruh sel beta 

oleh karena reaksi autoimun yang disebabkan karena adanya peradangan pada 

sel beta/insulin (Woodley & Wheland, 1995). 



 4

2)    DM tipe 2 atau DM Tidak Tergantung Insulin (DMTTI) atau Non Insulin 

Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM), mulai yang terutama dominan adalah 

resistensi insulin disertai defisiensi insulin relatif sampai yang terutama defek 

sekresi insulin disertai resistensi insulin. (Katzung, 2002). 

3)    DM tipe lain dapat disebabkan oleh defek genetik fungsi sel beta, defek 

genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati, karena obat atau 

zat kimia, infeksi, sebab imunologi dan sindrom genetika lain yang berkaitan 

dengan diabetes mellitus (Katzung, 2002). 

4)    Diabetes Mellitus Gestasional yaitu diabetes yang timbul selama kehamilan, 

artinya kondisi diabetes atau intoleransi glukosa yang didapati selama masa 

kehamilan, biasanya pada trimester kedua atau ketiga. Diabetes mellitus 

gestasional berhubungan dengan meningkatnya komplikasi perinatal (di sekitar 

waktu melahirkan), dan sang ibu memiliki resiko untuk dapat menderita penyakit 

diabetes mellitus yang lebih besar dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun setelah 

melahirkan (Woodley & Wheland, 1995). 

 
2.Ekstraksi 

       Ekstraksi adalah penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan mentah obat 

dan menggunakan pelarut yang dipilih dimana zat yang diinginkan larut. Bahan 

mentah obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan tidak perlu diproses 

lebih lanjut kecuali dikumpulkan atau dikeringkan. Tiap-tiap bahan mentah obat 
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disebut ekstrak, tidak mengandung hanya satu unsur saja tetapi berbagai macam 

unsur, tergantung pada obat yang digunakan dan kondisi dari ekstraksi (Ansel, 1989). 

       Ekstrak adalah sedian pekat yang diperoleh dengan mengektraksi zat aktif 

dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan (Anonim, 1995).  

       Kriteria cairan penyari haruslah memenuhi syarat antara lain murah dan 

mudah didapat, stabil secara fisika dan kimia, bereaksi netral, tidak menguap dan 

mudah terbakar, selektif yaitu menarik zat yang berkhasiat  (Anonim, 1995). 

       Metode dasar penyarian yang dapat digunakan adalah infundasi, maserasi, 

perkolasi, penyarian dengan Soxhlet. Pemilihan terhadap metode tersebut 

disesuaikan dengan kepentingan dalam memperoleh sari yang baik. Pemilihan 

terhadap metode tersebut disesuaikan dengan kepentingan dalam memperoleh sari 

yang baik. Dalam penelitian ini metode ekstraksi yang digunakan adalah metode 

maserasi. Istilah maserasi berasal dari bahasa latin ”macerare” yang artinya 

”merendam”, merupakan proses paling tepat untuk obat yang sudah halus 

dimungkinkan untuk direndam dalam menstrum sampai meresap dan melunakkan 

susunan sel sehingga zat yang mudah larut akan melarut (Ansel, 1989).  

       Maserasi merupakan proses yang paling tepat dimana obat yang sudah 

halus memungkinkan untuk direndam dalam menstruum sampai meresap dan 

melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut (Ansel, 

1989). Dalam referensi lain disebutkan bahwa maserasi merupakan cara penyarian 

yang sederhana. Proses pengerjaan dilakukan dengan cara merendam serbuk 

simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan 
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masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan 

karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan 

di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa teresebut 

berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan 

di dalam sel (Anonim, 1986). 

       Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara 10 bagian simplisia 

dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana, kemudian dituangi 

dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari diserkai, 

ampas diperas. Ampas ditambah cairan penyari secukupnya diaduk dan diserkai, 

sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana ditutup, dibiarkan 

ditempat sejuk, terlindung dari cahaya, selama 2 hari. kemudian endapan 

dipisahkan (Anonim, 1986).  

       Metode pembuatan ekstrak yang umum digunakan antara lain 

maserasi, perkolasi, soxhletasi. Metode ekstraksi dipilih berdasarkan 

beberapa faktor seperti sifat dari bahan mentah obat, dan daya penyesuaian 

dengan tiap macam metode ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh 

ekstrak yang sempurna (Ansel, 1989). 

 Ekstraksi bisa dilakukan dengan berbagai cara diantaraya adalah : 

1) Maserasi 

       Maserasi dilakukan dengan merendam serbuk simplisia dalam cairan 

penyari. Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, air-etanol, atau 

pelarut lain. Sepuluh bagian simplisia dengan derajat halus yang cocok 

dimasukkan ke dalam bejana, lalu dituangi 75 bagian cairan penyari, ditutup dan 
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dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya, sambil berulang-ulang diaduk. 

Setelah 5 hari sari diserkai, ampas diperas. Ampas ditambah cairan penyari 

secukupnya, diaduk dan diserkai, sampai diperoleh seluruh sari sebanyak 100 

bagian. Setelah itu, sari dipekatkan dengan cara diuapkan pada tekanan rendah 

dan suhu 500 C hingga konsentrasi yang dikehendaki (Anonim, 1986). 

       Maserasi merupakan proses yang paling tepat dimana bahan obat yang 

sudah halus memungkinkan untuk direndam dalam cairan penyari hingga meresap 

dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat akan melarut. Proses ini dilakukan 

dalam bejana bermulut lebar, ditutup rapat dan isinya dikocok berulang-ulang  

lalu disaring. Proses ini dilakukan pada suhu 15-20 0C selama tiga hari sampai 

bahan larut (Ansel, 1989).   

2) Perkolasi 

       Perkolasi merupakan proses penyarian serbuk simplisia dengan pelarut 

yang cocok dengan cara melewatkan  perlahan-lahan melewati suatu kolom. 

Serbuk simplisia dimampatkan dalam alat ekstraksi yang disebut perkolator. 

Mengalirnya cairan penyari dalam perkolasi ini melalui kolom dari atas ke bawah 

melalui celah untuk ditarik keluar oleh gaya berat seberat cairan dalam kolom 

(Ansel, 1989).   

3) Soxhletasi 

       Soxhletasi dilakukan dengan memasukkan bahan yang akan disari ke 

dalam kantung ekstraksi (kertas, karton) di dalam sebuah alat ekstraksi dari gelas 

yang berada diantara labu suling dan suatu pendingin air balik dan dihubungkan 
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melalui pipa. Labu tersebut berisi cairan pelarut yang mudah menguap dan bila 

dipanaskan akan menguap mencapai ke dalam pendingin balik melalui pipa, 

pelarut ini berkondensasi di dalamnya dan menetes ke serbuk yang disari. Larutan 

berkumpul di dalam wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimum secara 

otomatis ditarik dalam labu, dengan demikian zat yang tersari tertimbun di dalam 

labu tersebut. Keuntungan cara soxhlet yaitu jumlah bahan pelarut yang 

digunakan untuk mengekstraksi sedikit, dan simplisia selalu baru artinya suplai 

bahan pelarut bebas bahan aktif berlangsung secara terus-menerus. Keburukannya 

adalah waktu yang dibutuhkan untuk ekstraksi cukup lama (beberapa jam) 

sehingga kebutuhan energinya tinggi, dan bahan terekstraksi yang terakumulasi 

dalam labu mengalami beban panas dalam waktu yang cukup lama (Voigt, 1995). 

3.Tanaman 

a. Sistematika Tanaman Seledri (Apium graviolens L.) 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub divisio : Angiospermae 

Class  : Dicotyledonae 

Ordo  : Umbillaferales 

Famili  : Umbelliferae 

Genus  : Apium 

Species  : Apium graviolens L. 

       (Van Steenis, 1991) 
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b. Nama asing tanaman Seledri (Apium graviolens L.) 

Han-chin, gincai’(Cina), celery, rue (Inggris), phakchee (Turki), khen chaai 

(Turki), parsley, smallage (Dalimarta, 2000). 

c. Nama daerah tanaman Seledri (Apium graviolens L.) 

Jawa : saladri, seledri, seleri, daun sop, daun soh. 

Sunda : salada (Arief H, 2006) 

d. Nama simplisia tanaman Seledri (Apium graviolens L.) 

     Apii graviolentis Herba (herba seledri), Apii graviolentis Radix (akar 

seledri), Apii graviolentis Folium (daun seledri), Apii graviolentis Fructus (buah 

seledri) (Dalimarta, 2000). 

e. Uraian tentang tanaman Seledri (Apium graviolens L.) 

      Herba 1 tahun, tegak/berdiri pada pangkalnya dan dari sini keluar akar-

akarnya 0,2-2 m tingginya. Makin ke atas batang berusuk beralur menyolok 

dengan empulur kecil, daun tersebar, bertangkai panjang/pendek, bangun bulat 

telur bentuk memanjang/ellips, kebanyakan berbentuk menyirip, bergerigi tidak 

teratur dan runcing, 5-35 kali 1,5-25 cm. Bongkol bunga terkumpul seperti 

malairata yang cukup rapat, terminal, berkelamin bermacam-macam. Bunga pada 

tiap bongkol sangat banyak, yang muda kekuningan, dengan ujung ungu yang tua 

putih hingga kuning pucat, tidak menonjol jauh keluar pembalutnya. Bunga tepi 

berlingkaran banyak, bentuk tabung sangat sempit, dengan ujung bertaju 5. 

Betina : tangkai putik bercabang 2, menonjol keluar bunga cakram banyak, lebih 

lebar dari bunga tepi, berkelamin 2. 

Jantan : kepala sari berdekatan. Buah keras bentuk garis, dengan 10 rusuk 

membujur (Van Steenis, 1991).  



 10

      Apium graveolens L. herba  terdiri atas seluruh bagian tanaman tanpa 

bunga yang dikeringkan dari Apium graveolens L., familia Apiaceae. Bau khas 

aromatik, rasa agak pedas dan menimbulkan rasa tebal di lidah, warna hijau 

sampai hijau kecoklatan. Daun majemuk menyirip, tipis, rapuh, jumlah anak daun 

3 sampai 7 helai, bentuk belah ketupat miring, panjang 2 cm sampai 7,5 cm, 

pangkal dan ujung anak daun runcing ; panjang ibu tangkai daun sampai 12,5 cm, 

terputar, beralur membujur, panjang tangkai anak daun 1 cm sampai 2,7 cm. 

Batang pendek dengan rusuk-rusuk dan alur membujur, sisa pangkal tangkai daun 

terdapat di bagian ujung. Akar terdiri dari akar tunggang beserta cabang-cabang 

akar, akar tunggang pendek, bentuk hampir silindrik, utuh atau dibelah 

memanjang, garis tengah lebih kurang 10mm, cabang akar banyak, bentuk serupa 

benang berkelok-kelok, panjang sampai 15 cm, tebal sampai 2mm, warna coklat 

muda sampai coklat kelabu. 

f. Kandungan kimia. 

      Kandungan kimia tanaman ini antara lain 1,5-3% minyak terbang (yang 

berisi 60-70% limonene, pthalides, dan β-selinene), flavor-glukoside (apiin), 

apigenin, kolin, lipase, asparagin, zat pahit, vitamin A, vitamin B, vitamin C, 

coumarin, furano coumarin (bergapten), dan flavonoid (Arief, 2006). 

      Seluruh herba (termasuk akar) mengandung glikosida apiin(glikosida 

flavon), isoquercetin, dan umbeliferon. Juga mengandung mannite, inosite, 

asparagine, glutaminecholielinamrose, pro vit A, vitamin C dan B. Kandungan 

asam-asam dalam minyak atsiri biji antara lain asam-asam resin, asam-asam 

lemak terutama palmitat, oleat, linoleat dan petroselinat (sebagai komponen 
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utama. Senyawa kumarin lain ditemukan dalam biji, yaitu 

bergaptenseselinisoimperatorin, astenol, isopimpinelin dan apigrafin. Daun 

mengandung minyak atsiri, protein kalsium, garam fosfat, vitamin A, B, dan C. 

Batang, daun dan bijinya mengandung apiin, apigenin. Dalam biji ditemukan 

alakaloid yang strukturnya belum dapat diidentifikasi. Di India herbanya 

mengandung zat warna karotenoid total sebesar 435 dan buahnya mengandung 

tiamin 7,9 (Sudarsono, 1996) 

g. Sifat dan khasiat 

      Herba berbau aromatik, rasanya manis, sedikit pedas dan sifatnya sejuk, 

herba bersifat tonik, memacu enzim pencernaan (stomatika), menurunkan tekanan 

darah (hipotensif), penghenti pendarahan (hemostatika), peluruh kentut 

(karminatifa), mengeluarkan asam urat darah yang tinggi, pembersih darah dan 

memperbaiki fungsi hormon yang terganggu. Akar seledri berkhasiat memacu 

enzim pencernaan dan peluruh kencing (diuretika), sedangkan buah/bijinya sebagai 

pereda kejang (antispasmodik), menurunkan kadar asam urat darah, antirematik, 

peluruh kencing (diuretika), peluruh kentut (karminatifa), afrodisiaka, dan penenang 

(sedatif) (Dalimarta, 2000). 

       Jus apel dan jus seledri berfungsi untuk menetralkan asam tubuh. 

Kombinasi jus seledri, parsley, dan asparagus sangat baik untuk penyakit ginjal. 

Sementara itu, jus seledri dan jus papaya sangat baik untuk mengobati asma. Daun 

mentah bagian pucuk tanaman ini sangat baik untuk pengobatan diabetes 

(Winarto, 2003). 
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       Pada beberapa penelitian terdahulu, ekstrak air herba seledri mempunyai 

efek diuretik (Ristiyanto, 2006), ekstrak etanol herba seledri mempunyai efek 

mempercepat pertumbuhan rambut (Winanti, 2005), ekstrak etanol herba seledri 

mempunyai efek antistres (Raharjo, 2006). 

4.Obat Antidiabetik 

       Penyakit DM sangat berbahaya dan tidak bisa dianggap remeh. 

Penanganan penyakit DM terutama ditunjukkan untuk mencegah munculnya 

komplikasi kronis. Pilar utama penanganan ini meliputi dietary control, olah raga, 

obat hipoglikemik, terapi insulin, imunosupresi, transplantasi pancreas, obat-

obatan lain, dan pencegahan (Watts, 1984). 

       Penggunaan obat hipoglikemik untuk DM baru dilakukan apabila dietary 

control, olah raga, dan penurunan berat badan kurang berhasil menurunkan kadar 

glukosa darah ke posisi normal. Penggunaan obat ini harus sesuai petunjuk dan 

jangan mengubah dosis atau mengganti jenis obat tertentu tanpa konsultasi terlebih 

dahulu. Dosis yang terlalu rendah dapat menyebabkan komplikasi kronis dini, 

sedangkan dosis yang berlebih dapat menimbulkan hipoglikemia (Rivai, 2002). 

       Dari cara pemberiannya obat hipoglikemik terdiri dari obat hipoglikemik 

oral dan obat hipoglikemik suntik yang mengandung insulin. Obat hipoglikemik 

oral di Indonesia terutama didominasi oleh golongan α-glucosidase inhibitors 

(acarbose), dan golongan meglitinid. Golongan obat hipoglikemik oral lainnya 

adalah thiazolidinedione (glitazone) (Tjay dan Rahardja, 2002). 
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a. Obat antidiabetik oral 

1) Golongan Sulfonilurea 

 Obat ini menurunkan kadar glukosa darah dengan cara merangsang 

keluarnya insulin dari sel beta pancreas. Ia tidak dapat berfungsi manakala 

pankreas rusak dan tidak mampu memproduksi insulin lagi. (Tjay dan 

Rahardja, 2002). 

 Beberapa contoh obat dari golongan sulfonilurea yang beredar antara lain 

chlorpropamide (diabenese, tesmel), tolbutamid (rastinon), glibenalamide 

(euglucon, prodiabet, renabetic), glielazide (diamicron, glikamel, pedab), 

gliquidone (glurenorm), glipizide (minidiab, aldiab, glucotrol), glimepirid (amaril) 

(Tjay dan Rahardja, 2002). 

2) Golongan Inhibitor α-Glukosidase 

 Golongan ini yang mempengaruhi kadar gula darah sewaktu makan, 

memperlambat proses pencernaan karbohidrat menjadi glukosa sehingga kadar 

glukosa darah tidak meningkat drastis. (Tjay dan Rahardja, 2002). Sisa 

karbohidrat yang tidak dicerna akan digunakan oleh bakteri usus besar yang dapat 

berakibat perut kembung, sering buang angin, mencret dan sakit perut. 

Penggunaannya dapat dikombinasikan dengan Sulfonilurea atau insulin. Obat 

tidak dianjurkan pada pasien < 18 tahun, gangguan pencernaan kronis, wanita 

hamil dan menyusui. Obat efektif untuk pasien yang suka karbohidrat dan kadar 

gula darah puasa > 180 mg/dl. Contoh obat golongan inhibitor α-glukosidase 

adalah acarbose (Rivai, 2002). 
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       Data farmakokinetik acarbose : onset 0,5 jam, waktu paruh 1-2 jam, durasi 

obat 4 jam (Dipiro, 2000). 

 

Gambar 1. Rumus Bangun Acarbose (Anonim, 2007). 

3) Golongan Biguanid 

 Obat ini bekerja dengan cara meningkatkan kepekaan tubuh terhadap insulin 

yang diproduksi oleh tubuh, tidak merangsang peningkatan produksi insulin sehingga 

pemakaian tunggal tidak berakibat hipoglikemia. Contoh obat golongan biguanid 

antara lain metformin (glucophage) (Tjay dan Rahardja, 2002). 

4) Golongan Meglitinid 

 Obat ini dapat dikombinasikan dengan metformin digunakan dalam 

pengobatan Diabetes Mellitus tipe-2 sebagai tambahan terhadap diet dan olah raga 

untuk penderita yang hiperglikemiknya tidak dapat dikontrol secara memuaskan 

dengan cara-cara tersebut. Contoh obat dari golongan ini antara lain repaginid 

(novonorm), nateglinid (starlix) (Tjay dan Rahardja, 2002). 

5) Golongan Thiazolidinedione 

 Golongan ini dapat digunakan bersama sulfonylurea, insulin atau 

metformin untuk memperbaiki control glikemia. Contohnya antara lain 

pioglitazone (actos), rosiglitazone (avandia) (Tjay dan Rahardja,2002). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Acarbose.svg
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b. Obat antidiabetik suntikan (Insulin) 

      Dalam pengobatan Diabetes Mellitus tipe I, insulin digunakan secara 

injeksi intra muscular/ intra vena. 

 

E. Keterangan Empiris 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu data ilmiah tentang 

pemberian fraksi etil asetat ekstrak etanol daun seledri (Apium graviolens L.) 

terhadap penurunan kadar glukosa darah kelinci putih jantan galur New Zealand 

yang dibebani glukosa. 
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