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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Diabetes melitus merupakan sekumpulan gejala yang timbul pada
seseorang, ditandai dengan kadar glukosa yang melebihi normal (hiperglikemia)
akibat tubuh kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Penyakit ini bersifat
menahun (kronis), dan dapat menimbulkan komplikasi yang melibatkan mata,
jaringan saraf, ginjal, jantung, dan pembuluh darah (Suharmiati, 2006).
Di Indonesia pada tahun 2000 telah mencapai 4 juta dan menurut
perhitungan pada tahun 2010 akan berjumlah minimal 5 juta penderita diabetes.
Diabetes melitus (DM) saat ini merupakan masalah nasional dan penyakit ini
tercantum dalam urutan nomor 4 dari prioritas penelitian nasional untuk penyakit
degeneratif (Tjokroprawiro, 2003).
Seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan dampak buruk produk-produk
kimiawi dan mahalnya harga obat pada krisis ekonomi, telah memperkuat
kedudukan obat tradisional sebagai salah satu alternatif pengobatan yang dipilih
oleh masyarakat. Obat tradisional memiliki beragam kelebihan yaitu mudah
diperoleh, harga murah, bahkan umumnya gratis karena dapat ditanam sendiri dan
efek samping yang relatif kecil (Anonim, 2002). Oleh karena itu, obat tradisional
diharapkan mampu berperan dalam usaha pencegahan dan pengobatan penyakit
berdasarkan bukti-bukti ilmiah.
Secara tradisional, banyak tanaman yang berkhasiat menurunkan kadar
gula darah. Tapi penggunaan tanaman obat tersebut kadang hanya berdasarkan
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pengalaman atau secara empiris saja, belum didukung oleh adanya penelitian
untuk uji klinis dan farmakologinya. Seledri (Apium graveolens. L) diketahui
dapat menurunkan kadar gula darah. Daun mentah bagian pucuk tanaman seledri
sangat baik untuk pengobatan diabetes (Winarto, 2003).
Namun, penggunaan tanaman seledri sebagai obat antidiabetes masih
berdasar pengalaman. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
apakah fraksi air ekstrak etanol (senyawa-senyawa yang bersifat polar) dari
tanaman seledri berpengaruh terhadap penurunan kadar gula darah pada kelinci
jantan yang dibebani glukosa.
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan data ilmiah, dan kemudian
sebagai dasar dalam pengembangan penelitian sebagai obat antidiabetes yang
nantinya dapat dimanfaatkan di masyarakat.

B. Perumusan Masalah
Apakah fraksi air ekstrak etanol seledri (Apium graveolens. L) mempunyai
efek menurunkan kadar glukosa darah pada kelinci

putih jantan galur New

Zealand yang dibebani glukosa?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fraksi air ekstrak
etanol seledri (Apium graveolens. L) terhadap penurunan glukosa darah pada
kelinci putih jantan galur New Zealand yang dibebani glukosa.
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D. Tinjauan Pustaka
1. Obat Tradisional
Obat tradisional adalah obat yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral
atau sediaan galeniknya atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang belum
mempunyai data klinis dan dipergunakan dalam usaha pengobatan berdasarkan
pengalaman. Pemanfaatan obat tradisional lebih diutamakan sebagai upaya
preventif untuk menjaga kesehatan. Selain itu, ada pula yang menggunakannya
untuk pengobatan suatu penyakit (Anonimb, 1985).
Obat tradisional dikelompokkan menjadi 3, yaitu jamu, obat herbal
terstandar dan fitofarmaka. Jamu adalah obat yang berasal dari tumbuhan, hewan,
mineral dan sediaan galeniknya atau campuran dari bahan tersebut yang
digunakan dalam upaya pengobatan, berdasarkan pengalaman (Anonimb, 1985).
Fitofarmaka adalah sediaan obat yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya.
Bahan bakunya terdiri dari simplisia atau sediaan galenik yang memenuhi
persyaratan berlaku (Anonim, 1992).
2. Tanaman Seledri
a. Sistematika tanaman seledri (Apium graveolens. L)
Kingdom : Plantae
Divisio

: Spermatophyta

Sub divisio : Angiospermae
Class

: Dicotyledonae

Ordo

: Umbelliferales

Family

: Umbelliferae

Genus

: Apium

Species

: Apium graveolens. L (Van Steenis, 1991).
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b. Nama daerah
Jawa : saladri, seledri, selderi, sadri, sederi, daun sop, daun soh
(Dalimarta, 2000).
c. Nama asing
Han-chin, qincai (Cina), celery, rue (Inggris), phak chee (Turki), khen
ehadi (Turki), pursley, smallage (Dalimarta, 2000).
d. Nama simplisia
Apii graveolentis Herba (Herba seledri), Apii graveolentis Radix (akar
seledri), Apii graveolentis Folium (daun seledri), Apii graveolentis Fructus (buah
seledri) (Dalimarta, 2000).
e. Deskripsi tanaman seledri
Seledri merupakan herba tegak, dapat tumbuh lebih dari 2 tahun, daun
berpangkal pada batang dekat tanah, bertangkai dan di bagian bawah sering
terdapat daun muda di kedua sisi tangkainya, helaian daun berbentuk lekuk
tangan, tidak terlalu dalam, panjang 2-5 cm, lebar 1,5-3 cm, baunya sedap, khas.
Batang kaku dan bersiku, berupa batang semu, tinggi tanaman mencapai 25-100
cm. Bunga tersusun majemuk, bertangkai pendek-pendek, bergerombol kecil,
berwarna putih sampai hijau keputihan. Buah membulat, panjang 1-2 mm,
berwarna coklat lemah sampai coklat kehijauan suram. Tanaman ini sangat mudah
dikenal karena secara luas digunakan sebagai sayuran atau lalapan oleh
masyarakat di Indonesia (Anonim, 2004).
f. Kandungan kimia seledri
Flavonoid dengan komponen utama apiin dan apigenin, minyak atsiri
dengan komponen utama isokariofilen, kariofilen, stearaldehid, senyawa kumarin
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dengan komponen utama umbelliferon. Senyawa identitasnya apiin dan apigenin
(Anonim, 2004).
g. Sifat dan khasiat
Herba seledri memiliki sifat-sifat antara lain berbau aromatik, rasanya
manis, sedikit pedas dan sifatnya sejuk, herba berkhasiat tonik, memicu 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 memicu enzim pencernaan dan peluruh
kencing (diuretika), peluruh kentut (karminatifa), afrodisiaka dan penenang
(sedatif) (Dalimarta, 2000). Daun mentah bagian pucuk tanaman seledri sangat
baik untuk pengobatan diabetes (Winarto, 2003). Pada penelitian terdahulu,
ekstrak air herba seledri mempunyai efek diuretik (Ristiyanto, 2006), ekstrak
etanol herba seledri mempunyai efek mempercepat pertumbuhan rambut (Winanti,
2005).
3. Diabetes Mellitus
a. Klasifikasi, gejala dan patofisiologi
Diabetes melitus adalah suatu kumpulan gejala klinis (sindroma klinis)
yang timbul karena adanya peningkatan kadar gula (glukosa) darah akibat
kekurangan insulin baik absolut maupun relatif (Katzung, 2002). Klasifikasi
diabetes mellitus meliputi :
1) Diabetes tipe I atau IDDM (insulin-dependent DM)
Diabetes tipe I sangat lazim terjadi pada anak remaja tetapi kadangkadang juga terjadi pada orang dewasa, khususnya yang non-obesitas dan mereka
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yang berusia lanjut ketika hiperglikemia tampak pertama kali. Keadaan tersebut
merupakan suatu gangguan katabolisme yang disebabkan karena hampir tidak
terdapat insulin dalam sirkulasi, glukagon

plasma meningkat dan sel-sel B

pankreas gagal merespon semua stimulus insulinogenik (Katzung, 2002).
Diabetes mellitus tipe I disebabkan oleh infeksi atau toksin lingkungan
yang menyerang orang dengan sistem imun yang secara genetis merupakan
predisposisi untuk terjadinya suatu respon autoimun yang kuat yang menyerang
antigen sel B pankreas. Faktor ekstrinsik yang diduga mempengaruhi fungsi sel B
meliputi kerusakan yang disebabkan oleh virus, seperti virus penyakit gondok
(mumps) dan virus coxsackie B4, oleh agen kimia yang bersifat toksik, atau oleh
sitotoksin perusak dan antibodi yang dirilis dari imunosit yang disensitisasi
(Katzung, 2002).
2) Diabetes tipe II atau NIDDM (non-insulin-dependent DM)
Diabetes tipe II merupakan kelompok heterogen yang terdiri dari bentuk
diabetes yang lebih ringan yang terutama terjadi pada orang dewasa tetapi kadangkadang juga terjadi pada remaja (Katzung, 2002). Diabetes tipe II ditandai dengan
kerusakan fungsi sel beta pankreas dan resisten insulin atau oleh menurunnya
pengambilan glukosa oleh jaringan sebagai respon terhadap insulin. Kadar insulin
dapat normal, turun atau meningkat, tapi sekresi insulin terganggu dalam
hubungannya dengan tingkat hiperglikemia. Ini biasanya didiagnosa setelah
berusia 30 tahun dan 75% dari individu dengan tipe II adalah obesitas atau dengan
riwayat obesitas (Moore, 1997).
3) Diabetes mellitus gestasional (GDM)
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Diabetes yang terbatas pada individu-individu yang intoleransi glukosanya
timbul atau ditemukan pada saat kehamilan (Speicher & Smith, 1994), biasanya
pada trimester kedua atau ketiga. Diabetes mellitus gestasional berhubungan
dengan meningkatnya komplikasi perinatal (disekitar waktu melahirkan), dan ibu
memiliki resiko menderita penyakit diabetes mellitus yang lebih besar dalam
jangka waktu 5 sampai 10 tahun setelah melahirkan (Woodley & Wheland, 1995).
4) Diabetes mellitus tipe lain
Diabetes yang dikaitkan dengan kondisi-kondisi dan sindroma-sindroma
lain, seperti penyakit pankreas, hormonal, terinduksi obat atau bahan kimia,
antibodi-antibodi reseptor insulin, dan sindroma-sindroma tertentu dari tipe lain.
Gambaran klinis IDDM antara lain polidipsia, poliuria, berat badan turun, lesu,
penglihatan kabur, kejang otot tungkai, kurang perhatian, mudah tersinggung,
pecandu manisan, mual, muntah, dehidrasi, koma yang dapat menyebabkan
kematian. Gambaran klinis NIDDM lebih ringan antara lain: glikosuria,
hiperglikemia, intoleransi glukosa, atau beberapa komplikasi diabetes seperti
infark miokard premature, dan neuropati diabetic atau nefropati diabetic (Speicher
& Smith, 1994).
b. Pengaturan kadar glukosa darah
Hasil pencernaan makanan diabsorpsi usus, glukosa dialirkan ke hati
melalui vena porta. Sebagian dari glukosa tersebut disimpan sebagai glikogen.
Pada saat itu kadar glukosa dalam vena porta lebih tinggi daripada kadarnya
dalam vena hepatik. Glikogen dalam hati dipecah lagi menjadi glukosa, setelah
absorpsi selesai. Pada saat ini kadar glukosa dalam vena hepatik lebih tinggi
daripada kadarnya dalam vena porta. Dalam keadaan biasa, persediaan glikogen
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dalam hepar cukup untuk mempertahankan kadar glukosa darah selama beberapa
jam. Bila hepar terganggu fungsinya, mudah terjadi hipoglikemia maupun
hiperglikemia. Hormon pankreas yang penting dalam mengatur metabolisme
karbohidrat adalah glukagon. Glukagon menyebabkan glikogenolisis dengan jalan
merangsang adenilsiklase, suatu enzim yang penting untuk mengaktifkan enzim
fosforilase. Enzim fosforilase berperan dalam glikogenolisis. Penurunan cadangan
glikogen hepar menyebabkan bertambahnya deaminasi dan transaminasi asam
amino, sehingga glukoneogenesis di hati jadi lebih aktif (Anonim, 1995).
Tanpa insulin, kontraksi otot dapat menyebabkan glukosa lebih banyak
masuk ke dalam sel. Suatu kerja fisik akan mengurangi kebutuhan insulin,
sehingga mudah terjadi hipoglikemia. Seorang penderita diabetes melitus yang
bekerja lebih berat dari biasanya, harus mendapat ekstra kalori atau dosis insulin
yang lebih rendah. Hiperglikemia dapat disebabkan oleh berbagai keadaan. Semua
keadaan yang menghambat produksi dan sekresi insulin, terdapatnya zat-zat yang
bersifat anti-insulin dalam darah serta keadaan yang menghambat efek insulin
pada reseptornya, semua dapat menyebabkan diabetes melitus (Anonim, 1995).
c. Uji diagnostik diabetes mellitus
Diagnosis bertujuan untuk mengidentifikasi pasien yang mengalami gejala
hiperglikemik maupun yang tanpa gejala. Gejala hiperglikemik yang disertai
dengan resiko ketoasidosis, tanpa diragukan lagi menegakkan suatu diagnosis
DM. Pada pasien asimptomatik, pemeriksaan didasarkan pada kadar glukosa
plasma puasa dan tes toleransi glukosa oral (Anonim, 1999).
Tes-tes yang digunakan untuk pengukuran yang tepat sesudah suatu beban
glukosa adalah:
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1) Kadar glukosa plasma puasa. Penderita dikatakan DM bila kadar glukosa
plasmanya lebih dari 140 mg/dl yang ditunjukkan pada sedikitnya 2 kali
pemeriksaan
2) Uji toleransi glukosa oral. Hasil yang normal menunjukkan kadar glukosa
plasma pada keadaan puasa kurang dari 115 mg/dl. Kadar glukosa plasma 2
jam sesudah minum melebihi 200 mg/dl (Woodley & Wheland, 1995).
4. Pengobatan Diabetes Mellitus
a. Insulin
Insulin dilepaskan dari sel-sel beta pulau Langerhans dalam responnya
terhadap peningkatan glukosa darah. Pankreas secara normal mensekresikan 4060 unit insulin setiap harinya. Insulin meningkatkan ambilan glukosa, asam amino
dan asam lemak, kemudian mengubahnya menjadi bahan-bahan yang disimpan
dalam sel-sel tubuh. Glukosa diubah menjadi glikogen untuk keperluan glukosa
dimasa mendatang dalam hepar dan otot, sehingga menurunkan kadar glukosa
dalam darah. Nilai glukosa darah normal adalah 60-100 mg/dL dan glukosa
serum, 70-100 mg/dL. Ketika kadar glukosa darah lebih besar dari 180 mg/dL,
dapat terjadi glukosuria (gula dalam urin). Bila gula darah tetap meninggi (>200
mg/dL), terjadi diabetes mellitus (Kee & Hayes, 1996).
Insulin adalah suatu protein dan tidak dapat diberikan peroral karena
sekresi gastrointestinal merusak susunan insulin. Insulin diberikan secara
subkutan, disuntikkan ke dalam ruang antara lemak dan otot (Kee & Hayes,
1996).
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Sediaan insulin komersial berbeda dalam berbagai hal, yaitu meliputi
perbedaan spesies hewan yang digunakan; kemurniannya, konsentrasi, dan
kelarutannya; dan mula serta durasi efek biologinya. Pada 15 tahun terakhir,
sejumlah sediaan insulin manusia telah ditambahkan dalam daftar insulin yang
tersedia, dan beberapa sediaan dari hewan tertentu telah diganti. Sehingga pada
tahun 2000, sekitar 14 formulasi insulin yang berbeda tersedia untuk dipasarkan di
Amerika Serikat (Katzung, 2002).
b. Obat Hipoglikemik Oral
1) Golongan Sulfonilurea
Sulfonilurea bekerja dengan cara merangsang sel-sel beta pankreas untuk
mengekskresikan lebih banyak insulin. Hal ini meningkatkan reseptor sel insulin,
sehingga meningkatkan kemampuan sel untuk mengikat insulin untuk
metabolisme glukosa. Obat ini dipakai oleh penderita diabetes melitus tipe II
(NIDDM) dengan berat badan normal (Kee & Hayes, 1996).
Sulfonilurea diklasifikasikan sebagai generasi pertama dan kedua.
Generasi pertama dari sulfonilurea terbagi menjadi antidiabetik kerja singkat,
kerja sedang, dan kerja panjang. Sulfonilurea generasi kedua tidak boleh dipakai
apabila ada disfungsi ginjal atau hepar. Reaksi hipoglikemia lebih mungkin terjadi
pada orang tua. Efek samping sulfonilurea adalah jika diberikan lebih banyak dari
yang dibutuhkan untuk metabolisme glukosa, timbul reaksi hipoglikemik.
Sulfonilurea merupakan suatu kontraindikasi pada IDDM, kehamilan, menyusui,
dan selama stres, operasi atau infeksi berat. Golongan sulfonilurea bekerja
sepanjang waktu dalam masa kerjanya dan sebaiknya tidak diberikan malam hari
karena dapat menyebabkan hipoglikemik saat tidur (Kee & Hayes, 1996).
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Beberapa
asetoheksamid

contoh
(dymelor),

obat

dari

golongan

tolbutamid

sulfonilurea

(orinase),

tolazamid

antara

lain:

(tolinase),

klorpropamid (diabinese), glipizid (glucotrol), glibenklamid (diaBeta) (Kee &
Hayes, 1996).
2) Golongan Biguanid
Biguanid bekerja dengan cara meningkatkan kepekaan tubuh terhadap
insulin, kerjanya tidak merangsang peningkatan produksi insulin tetapi langsung
terhadap organ sasaran. Pemberian biguanid pada orang nondiabetik tidak
menurunkan kadar glukosa darah, tetapi menunjukkan efek potensiasi dengan
insulin. Pada penderita diabetes yang gemuk, biguanid dapat menurunkan berat
badan. Penyerapan biguanid oleh usus baik sekali dan obat ini dapat digunakan
bersamaan dengan insulin atau sulfonilurea (Anonim, 1995).
Sediaan biguanid tidak boleh diberikan pada penderita dengan penyakit
hati berat, penyakit ginjal dengan uremia dan penyakit jantung kongestif. Pada
penderita dengan gangguan fungsi ginjal atau sistem kardiovaskuler, dapat
menimbulkan peninggian kadar asam laktat dalam darah, sehingga hal ini dapat
mengganggu keseimbangan elektrolit dalam cairan tubuh. Contoh obat golongan
biguanid antara lain: metformin (glucophage) (Anonim, 1995).
3) Golongan Meglitinid
Obat ini merangsang ekskresi insulin sel beta dengan mengatur aliran
keluar kalium melalui kanal kalium. Berbeda dengan sulfonilurea, meglitinid tidak
mempunyai efek langsung pada pengeluaran insulin. Karena mula kerjanya yang
cepat dan masa kerjanya yang singkat, meglitinid digunakan untuk mengontrol
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perjalanan glukosa pasca-prandial. Hipoglikemia merupakan resiko apabila
menunda waktu makan atau jika makanan tidak cukup mengandung karbohidrat.
Sebaiknya digunakan secara hati-hati pada individu dengan gangguan hati.
Meglitinid dapat digunakan secara tunggal sebagai monoterapi atau dikombinasi
dengan biguanid, dan merupakan indikasi untuk digunakan pada individu diabetes
tipe II dengan alergi sulfur atau alergi sulfonilurea. Contoh obat dari golongan ini
antara lain: repaglinid (novonorm) (Katzung, 2002).
4) Golongan Thiazolidinedione
Thiazolidinedione merupakan suatu golongan obat antidiabetes oral yang
bekerja dengan cara meningkatkan sensitivitas insulin terhadap jaringan sasaran.
Obat golongan ini mengurangi resistensi insulin dengan meningkatkan ambilan
glukosa dan metabolisme dalam otot dan jaringan adipose. Penggunaan secara
tunggal dapat mengembalikan kadar glukosa menjadi normal atau dalam rentang
nondiabetes tanpa menyebabkan hipoglikemia. Terapi kombinasi dengan
pemberian sulfonilurea dan insulin dapat menyebabkan penurunan kadar glukosa
darah dan diperlukan penyesuaian dosis. Efek yang tidak diinginkan yang lazim
terjadi adalah anemia ringan. Thiazolidinedione digunakan pada diabetes tipe II
sebagai monoterapi atau dikombinasi dengan biguanid. Contoh obat golongan
thiazolidinedione antara lain: rosiglitazone (avandia) dan pioglitazone (actos)
(Katzung, 2002).
5) Penghambat Glukosidase-Alfa
Penghambat

glukosidase-alfa

merupakan

penghambat

kompetitif

glukosidase-alfa usus dan memodulasi pencernaan pasca-prandial dan absorpsi zat
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tepung dan disakarida. Akibat klinis pada hambatan enzim adalah untuk
meminimalkan pencernaan pada usus bagian atas dan menunda pencernaan (dan
juga absorpsi) zat tepung dan disakarida yang masuk pada usus kecil bagian distal,
sehingga menurunkan glikemik setelah makan sebanyak 45-65 mg/dL dan
menciptakan suatu efek hemat insulin. Obat golongan ini digunakan pada individu
dengan diabetes tipe II sebagai monoterapi dan dikombinasi dengan sulfonilurea
dengan efek glikemik yang aditif. Contoh obat golongan ini adalah: acarbose
(glucobay) (Katzung, 2002).
Acarbose merupakan senyawa tetra maltosa yang berasal dari kuman,
berbeda cara kerjanya dengan antidiabetika lain. Dalam duodenum zat ini
berkhasiat menghambat enzim glukosidase (maltase, sukrase, glukoamilase) yang
perlu untuk perombakan disakarida atau polisakarida dari makanan menjadi
monosakarida. Dengan demikian pembentukan dan penyerapan glukosa
diperlambat, sehingga fluktuasi gula darah menjadi lebih kecil dan nilai rataratanya menurun. Khusus digunakan pada diabetes tipe II bila diet tunggal tidak
mencukupi. Dosis permulaan 3 kali sehari 50 mg langsung sebelum makan, bila
perlu dinaikkan setelah 1-2 minggu sampai maksimal 3 kali sehari 100 mg (Tjay
& Rahardja, 2002). Data farmakokinetik acarbose yaitu onset 0,5 jam; waktu
paruh 1-2 jam; durasi obat 4 jam (Dipiro, 2000).
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Gambar 1. Rumus Bangun Acarbose (Anonim, 2007)

5. Simplisia
Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang
belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain simplisia
merupakan bahan yang dikeringkan. Simplisia dapat berupa simplisia nabati,
simplisia hewani dan simplisia pelican atau mineral. Simplisia nabati adalah
simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman.
Eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau yang
dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, atau zat-zat nabati lainnya yang
dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya (Anonima, 1985).
Simplisia hewani adalah simplisia yang berupa bahan pelikan atau mineral
yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat
kimia murni. Untuk menjamin kesegaran senyawa aktif, keamanan maupun
kegunaannya, maka simplisia harus memenuhi persyaratan minimal. Untuk dapat
memenuhi persyaratan minimal tersebut ada beberapa faktor yang berpengaruh,
antara lain adalah :
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1) Bahan baku simplisia
2) Proses pembuatan simplisia termasuk cara penyimpanan bahan baku simplisia.
3) Cara pengepakan dan penyimpanan simplisia (Anonima, 1985).
Agar simplisia memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan maka
ketiga faktor tersebut harus memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan. Pada
umumnya pembuatan simplisia melalui tahapan sebagai berikut: pengumpulan,
sortasi basah, pencucian, perajangan, sortasi kering, pengepakan, penyimpanan,
pemeriksaan mutu (Anonima, 1985).
6. Penyarian/Ekstraksi
Ekstraksi adalah penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan mentah
obat dengan menggunakan pelarut yang dipilih dimana zat yang diinginkan larut
(Ansel, 1989). Pembuatan sediaan ekstrak dimaksudkan agar zat berkhasiat yang
terdapat di simplisia terdapat dalam bentuk yang mempunyai kadar yang tinggi
dan hal ini memudahkan zat berkhasiat dapat diatur dosisnya. Dalam sediaan
ekstrak dapat distandarisasikan kadar zat berkhasiat sedangkan kadar zat
berkhasiat dalam simplisia sukar didapat yang sama (Anief, 2000).
Pembuatan ekstrak dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
metode maserasi. Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi
dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari.
Rendaman tersebut disimpan terlindung dari cahaya langsung (mencegah reaksi
yang dikatalisis cahaya atau perubahan warna). Waktu maserasi umumnya 5 hari,
setelah waktu tersebut artinya keseimbangan antara bahan yang diekstraksi pada
bagian dalam cairan telah tercapai. Adanya pengocokan dijamin keseimbangan
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konsentrasi bahan ekstraksi lebih cepat dalam cairan. Keadaan diam selama
maserasi menyebabkan turunnya perpindahan bahan aktif (Voigt, 1994).

F. Keterangan Empiris
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data ilmiah pemberian fraksi
air ekstrak etanol daun seledri (Apium graveolens. L) terhadap penurunan kadar
gula darah kelinci putih jantan galur New Zealand yang dibebani glukosa.

