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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 Diabetes melitus merupakan suatu penyakit menahun yang ditandai dengan kadar 

glukosa darah melebihi nilai normal. Diabetes melitus dapat menyerang segala lapisan 

umur dan sosial ekonomi (Pranadji, dkk., 1995). Jika keluhan khas pemeriksaan glukosa 

darah sewaktu ≥ 200 mg/dl dan glukosa darah puasa ≥ 126 mg/dl, hal itu sudah cukup 

untuk menegakkan diagnosis diabetes melitus. Gejala khas diabetes melitus berupa 

poliuria, polidipsi, polifagi, dan penurunan berat badan yang tidak diketahui sebabnya. 

Keluhan lain adalah lemah, kesemutan pada jari tangan dan kaki, gatal, mata kabur, 

disfungsi ereksi pada pria, serta pruritus vulvae pada pasien wanita, luka sukar sembuh           

(Soegondo, dkk., 2005). Diabetes melitus dapat timbul secara perlahan-lahan sehingga 

pasien tidak menyadari adanya perubahan. Terkadang gejalanya asimtomatik dan baru 

diketahui pada pemeriksaan untuk penyakit lain. Jika tidak ditangani akan mengakibatkan 

timbulnya komplikasi pada berbagai organ tubuh seperti mata, ginjal, syaraf (Anonim, 

1996). 

Secara tradisional banyak tanaman yang dapat berfungsi sebagai obat antidiabetes. 

Namun demikian, penggunaan  tanaman obat tersebut kadang-kadang hanya didasarkan 

pada pengalaman dan belum didukung oleh penelitian terutama uji farmakologinya. Salah 

satu obat tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat sebagai obat antidiabetes 

adalah tanaman belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.). Tanaman  tersebut secara empiris 

mempunyai khasiat untuk pengobatan diabetes melitus. Sebagai bahan obat yang 

digunakan  adalah  rebusan  daun  belimbing  wuluh (Sudarsono, dkk., 2002). Hal ini 

telah dibuktikan oleh penelitian yang menunjukkan bahwa infusa daun belimbing wuluh 
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dapat berkhasiat sebagai penurun glukosa darah pada tikus dengan pembebanan 

glukosanya  menggunakan aloksan (Damayanti, 1995).  

Untuk memberikan bukti yang lebih nyata tentang pengaruh belimbing wuluh 

(Averrhoa bilimbi L.) terhadap penurunan kadar gula darah, maka dilakukan penelitian 

terhadap efek penurunan kadar glukosa darah dari ekstrak etil asetat daun belimbing 

wuluh. Etil asetat adalah senyawa yang berwujud cairan, tak berwarna dengan bau khas 

(Anonim, 1979). Penggunaan penyari etil asetat diharapkan agar kandungan zat aktif pada 

daun belimbing wuluh yang bersifat semi polar akan terbawa masuk kedalam ekstrak etil 

asetat, dengan demikian akan diperoleh senyawa kimia yang bersifat semi polar yang 

mempunyai aktivitas farmakologi sebagai antidiabetes.  

Pembuatan ekstrak etil asetat daun belimbing wuluh dilakukan dengan metode 

soxhletasi dengan menggunakan beberapa penyari yang dimulai dari penyari non polar 

hingga ke polar, yaitu pertama dengan menggunakan penyari heksan yang dilakukan oleh 

peneliti lain, etil asetat dan kemudian dengan penyari etanol yang dilakukan oleh peneliti 

lain. Tujuan dilakukan soxhletasi dengan menggunakan beberapa penyari adalah untuk 

memisahkan kandungan senyawa kimia berdasarkan kepolarannya yang khususnya dapat 

berefek untuk menurunkan kadar glukosa darah. 

Berdasarkan latar belakang inilah, dilakukan penelitian tentang  uji efek 

penurunan kadar glukosa darah ekstrak etil asetat daun belimbing wuluh (Averrhoa 

bilimbi L.) pada kelinci jantan yang dibebani glukosa sehingga diharapkan daun 

belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) sebagai obat tradisional dapat dimanfaatkan 

sebagai obat antidiabetes di kalangan masyarakat. 
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B. Perumusan  Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat dibuat rumusan masalah yaitu apakah 

ekstrak etil asetat daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) mempunyai efek 

penurunan kadar glukosa darah pada kelinci jantan yang dibebani glukosa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak etil asetat daun 

belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.)  terhadap efek penurunan kadar glukosa darah 

pada kelinci jantan yang dibebani glukosa. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Definisi diabetes melitus 

Diabetes melitus atau penyakit gula atau kencing manis adalah suatu gangguan 

kronis yang kasusnya menyangkut metabolisme glukosa di dalam tubuh. Penyebabnya 

adalah kekurangan hormon insulin yang berfungsi memanfaatkan glukosa sebagai sumber 

energi dan mensintesis lemak. Akibatnya glukosa menumpuk di dalam darah 

(hiperglikemia) dan akhirnya diekskresikan lewat kemih tanpa digunakan (glikosuria). 

Karena itu, produksi kemih sangat meningkat dan pasien harus sering kencing, merasa 

sangat haus, berat badan menurun, dan merasa lelah (Tjay dan Rahadja, 2002). 

2. Klasifikasi diabetes melitus 

Riwayat dan perjalanan penyakit diabetes melitus cukup berbeda, tetapi 

pengobatannya sama-sama menekankan pada diet dan kadar gula darah (Katzung, 1994). 

Penyakit diabetes melitus dapat  diklasifikasikan sebagai berikut : 
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a. Diabetes melitus tipe-1 atau DMTI (Diabetes Melitus Tergantung Insulin) 

Pada tipe ini terdapat destruksi dari sel beta pankreas, sehingga tidak 

memproduksi insulin lagi dengan akibat sel-sel tidak bisa menyerap glukosa dari darah 

(Tjay dan   Rahardja, 2002). Sebagian besar individu DMTI biasanya dengan berat badan 

normal atau dibawah normal. Gejala kliniknya adalah poliuria, polidipsi, dan polifagi 

(Moore, 1997). 

Diabetes melitus tipe 1 ini merupakan bentuk parah yang disertai dengan ketosis 

pada keadaan tidak diobati. Diabetes ini sering timbul pada anak-anak dan remaja, tetapi 

kadang-kadang pada orang dewasa terutama yang tidak kegemukan. Diabetes ini 

merupakan kelainan katabolik tanpa adanya insulin yang bersirkulasi, glukagon plasma 

meningkat dan sel β pankreas gagal berespon terhadap semua rangsangan insulinogenik. 

Sehingga insulin eksogen diperlukan untuk menghilangkan keadaan katabolik, mencegah 

ketosis serta mengurangi hiperglukagonemia dan peningkatan kadar glukosa darah             

( Katzung, 1992). 

b. Diabetes melitus tipe-2 atau DMTTI (Diabetes Melitus Tidak Tergantung 

Insulin) 

 Diabetes ini lazimnya diderita pada orang yang berumur diatas 40 tahun dengan 

insidensi lebih besar pada orang gemuk dan pada usia lebih lanjut. Orang-orang yang 

hidupnya makmur dan kurang gerak badan lebih besar lagi resikonya (Tjay dan Rahardja, 

2002). Diabetes ini tidak tergantung pada insulin eksogen, tidak cenderung untuk terjadi 

ketoasidosis dan tidak berhubungan dengan adanya antibodi terhadap sel-sel langerhans 

(Watts, 1984). Diabetes ini lebih sering terjadi daripada diabetes tipe 1, perkembangannya 

lebih lambat, terjadi karena kekurangan insulin relatif (Mutschler, 1991). 
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c. Diabetes melitus tipe lain 

  Diabetes tipe lain dapat disebabkan oleh efek genetik fungsi sel beta, defek 

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

kimia, infeksi, sebab imunologi dan sindrom genetik lain yang berkaitan dengan diabetes 

melitus (Woodley dan Whelan, 1995). 

d. Diabetes melitus gestasional 

  Diabetes melitus gestasional yaitu diabetes yang timbul selama kehamilan artinya 

kondisi atau intoleransi glukosa yang didapati selama masa kehamilan, biasanya pada 

trimester kedua atau ketiga. Diabetes melitus gestasional terjadi karena peningkatan 

sekresi berbagai hormon disertai pengaruh metabolik terhadap toleransi glukosa, maka 

kehamilan memang keadaan diabetogenik. Pada diabetes ini penderita berisiko tinggi 

terhadap morbiditas dan mortalitas perinatal dan mempunyai frekuensi kematian janin 

viabel lebih tinggi (Price and Wilson, 1995).  

Tabel 1. Perbandingan Antara DM tipe I dengan DM tipe II 

3. Gejala umum 

 DM tipe I DM tipe II 
Umur  
Keadaan klinik saat 
diagnosis 
Kadar insulin 
Berat badan 
Pengobatan  
 
Gejala 
Respon insulin 
Obat Hipoglikemik 
Oral 
Ketoasidosis 

Biasa <40 (tapi tidak selalu ) 
Berat  
 
Tidak ada insulin 
Biasanya kurus 
Insulin, diet, olah raga 
 
Mendadak 
Tidak terganggu 
Tidak ada respon 
 
Sering terjadi karena tidak 
terkontrol 

Biasa >40 (tapi tidak selalu ) 
Ringan 
 
Insulin cukup/tinggi 
Biasanya gemuk/normal 
Diet, olah raga, tablet, insulin 

( Soegondo, dkk, 2005).
Lambat laun/ asimptomatik 
Berkurang/ tidak efektif 
Sering efektif 
 
Jarang terjadi kecuali bila 
penyakit lain yang berat 
                 (Widmann, 1995 ).

  

 Diabetes melitus adalah suatu gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan 

oleh peningkatan kadar glukosa darah akibat kekurangan insulin baik absolut maupun 

relatif (Soegondo, dkk., 1995). Kekurangan insulin absolut terjadi jika pankreas tidak 
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berfungsi lagi untuk mensekresi insulin. Sedangkan kekurangan insulin relatif terjadi jika 

produksi insulin tidak sesuai dengan kebutuhannya, kerja sel yang dituju diperlemah oleh 

antibodi insulin, jumlah reseptor insulin pada reseptor yang dituju berkurang  (Mutschler, 

1991). 

 Diabetes melitus ditandai dengan poliuria, polidipsi, polifagi (peningkatan nafsu 

makan), penurunan berat badan, hiperglikemia, glikosuria, ketosis, asidosis, dan koma. 

Hal ini disebabkan pengurangan masuknya glukosa ke dalam jaringan perifer dan 

peningkatan pelepasan glukosa ke dalam sirkulasi dari hati (meningkatkan glukogenesis 

hati) (Ganong, 1992 ). 

4. Terapi diabetes melitus 

  Tujuan terapi adalah berusaha memulihkan ganguan metabolik ke keadaan normal 

untuk mencegah glukotoksisitas dan mikroangiopati yang akibatnya dapat merusak mata, 

ginjal, dan syaraf perifer (Watts, 1984). Terapi farmakologi diabetes melitus meliputi 

pengobatan dengan insulin atau dengan obat-obat hipoglikemik oral. Keputusan untuk 

melakukan pemberian obat hendaknya didasarkan terutama pada tipe diabetes melitus 

yang diderita pasien dan perlunya mengendalikan kadar gula darah (Woodley dan 

Whelan, 1995). 

  Terapi Diabetes Melitus Tergantung Insulin (DMTI) meliputi pengaturan diet, 

insulin parenteral (biasanya campuran dari kerja singkat dan kerja lama untuk menjaga 

kestabilan gula darah sepanjang hari), dan pengawasan ketat terhadap faktor-faktor yang 

mengubah insulin: latihan, infeksi atau stress lain. Terapi Diabetes Melitus Tidak 

Tergantung Insulin (DMTTI) dimulai dengan usaha mengatasi kegemukan dan  

menurunkan kadar  glukosa darah dengan diet. Jika cara ini tidak berhasil, maka obat 

hipoglikemik oral mulai digunakan. Insulin hanya diberikan jika diet dan obat 

hipoglikemik oral tidak berhasil mengontrol gula darah (Katzung, 1994).  
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5. Obat Hipoglikemik Oral (OHO) 

a. Golongan sulfonilurea (glibenklamid) 

  Obat Hipoglikemik Oral (OHO) hanya digunakan untuk mengobati individu 

dengan DM tipe II (Moore, 1997). Dalam penelitian ini, dipilih obat golongan 

sulfonilurea yaitu glibenklamid. Obat golongan ini menstimulasi sel beta pankreas untuk 

melepaskan insulin yang tersimpan. Mekanisme kerja obat golongan sulfonilurea :  

a) Menstimulasi penglepasan insulin yang tersimpan (stored insulin) 

b) Meningkatkan sekresi insulin akibat rangsangan glukosa (Soegondo, dkk., 2005). 

Glibenklamid mempunyai masa paruh 4 jam pada pemakaian akut. Tetapi pada 

pemakaian jangka lama >12 minggu masa paruh memanjang sampai 12 jam. Karena itu 

dianjurkan untuk memakai obat glibenklamid 1 kali sehari. Glibenklamid menurunkan 

kadar glukosa darah puasa lebih besar daripada glukosa sebelum makan masing –masing 

sampai 36% dan 21% (Soegondo, dkk., 2005). 

Glibenklamid secara reaktif mempunyai efek samping yang rendah. Hal ini umum 

terjadi dengan golongan-golongan sulfonilurea dan biasanya bersifat ringan dan hilang 

sendiri setelah obat dihentikan. Bila pemberian dihentikan, obat akan bersih dari serum 

sesudah 36 jam (Mutschler, 1991). 

Cl 

                           O                                                                        O 

                           C-NH-CH2-CH2                              SO2-NH- C-NH 

                       OCH3 

 

        Gambar 1. Struktur kimia Glibenklamid 1-{4 – (2- (5- kloro – 2 metoksi benzamido) 
etil) benzene sulfonil}- 3-sikloheksil urea (Mutschler, 1991). 

 
Glibenklamid mengandung tidak kurang dari 99% dan tidak lebih dari 101% 

C23ClN3O5S, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Pemerian glibenklamid adalah 

serbuk hablur putih, tidak berbau, atau hampir tidak berbau. Glibenklamid praktis tidak 
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larut air dan dalam eter, sukar larut dalam etanol dan dalam metanol, larut dalam 

kloroform (Anonim, 1995). 

Glibenklamid merupakan antidiabetika oral generasi ke dua dengan khasiat 

hipoglikemiknya yang kira-kira 100 kali lebih kuat daripada tolbutamida. Sering kali 

ampuh dimana obat lain tidak aktif lagi. Resiko hipoglikemiknya juga lebih besar dan 

lebih sering terjadi. Mekanisme kerjanya yaitu mampu menstimulasi sekresi insulin pada 

setiap pemasukan glukosa (selama makan) (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Sifat khusus Glibenklamid: 

1) Mempunyai sifat hipoglikemik yang kuat sehingga para penderita harus selalu 

diingatkan jangan sampai melewatkan jadwal makannya. Efek hipoglikemik 

bertambah jika diberikan sebelum makan. 

2) Mempunyai efek antiagregasi trombosit dalam batas-batas tertentu masih dapat 

dapat diberikan pada penderita dengan kelainan faal hati dan ginjal 

(Tjokroprawiro, 1999). 

b.  Golongan biguanid 

  Efek dari obat ini adalah turunnya kadar insulin yang terlalu kuat. Kemungkinan 

lain adalah penghambatan glukoneogenesis dalam hati dan peningkatan penyerapan 

glukosa di jaringan perifer. Obat ini menekan nafsu makan sehingga layak diberikan pada 

penderita yang overweight. Penderita ini biasanya  mengalami  resistensi  insulin. Efek  

samping  yang sering terjadi adalah berupa gangguan lambung-usus (mual, anorexia, 

sakit perut, diare), tetapi umumnya bersifat sementara. Efek yang paling sering terjadi 

adalah asidosis asam laktat (Tjay dan Rahardja, 2002). Pemberian biguanid pada orang 

nondiabetik tidak menurunkan kadar glukosa darah, tetapi sediaan biguanid ternyata 

menunjukkan efek potensiasi dengan insulin (Anonim, 1995). 
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c.  Acarbose 
 

Zat ini berkhasiat menghambat enzim glukosidase yang perlu untuk perombakan 

disakarida/ polisakarida dari makanan menjadi monosakarida. Dengan demikian 

pembentukan dan penyerapan glukosa diperlambat. Obat ini digunakan pada diabetes tipe 

2 bila diet tunggal tidak mencukupi. Reabsorbsinya dari usus buruk, ekskresinya cepat 

lewat kemih. Efek sampingnya sering kentut, kejang usus, diare. Efek ini diakibatkan 

penumpukan hidrat arang yang tidak dicerna oleh colon ( Tjay dan Rahardja, 2002 ). 

d. Golongan meglitinid  

Obat ini harus diminum tepat sebelum makan dikarenakan reabsorbsinya cepat, 

maka mencapai kadar puncak dalam 1 jam. Pelepasan insulin dari pankreas segera 

sesudah makan. Insulin yang dilepas menurunkan glukosa darah dan ekskresinya juga 

cepat sekali dalam waktu 1 jam sudah dikeluarkan dari tubuh, contoh dari obat ini adalah 

Repoglinida (Novonorm®) (Tjay dan Rahadja, 2002). 

e. Golongan tiazolidindion 

Obat golongan ini tidak mendorong pankreas untuk meningkatkan pelepasan 

insulin seperti sulfonilurea, tetapi penurunan kadar glukosa darah dan insulin dengan 

jalan menaikkan kepekaan bagi insulin dari otot, jaringan, lemak dan hati. Obat ini khusus 

dianjurkan sebagai obat tambahan pada pasien DM tipe II yang perlu diobati dengan 

insulin, contoh obat ini adalah Troglitazon  (Tjay dan Rahardja, 2002).  

f.  Insulin  

 Insulin mempunyai efek penting terhadap hati, otot, dan jaringan adipose. Pada 

hati, insulin meningkatkan simpanan glukosa dalam bentuk glikogen di hati. Pada otot, 

insulin merangsang sintesis glikogen dan sintesis protein sehingga memudahkan transport 

glukosa  ke dalam sel. Sedangkan  pada  jaringan  adipose, insulin memudahkan  
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simpanan trigliserida dengan mengaktifasi lipoprotein lipase plasma, meningkatkan 

transport glukosa ke dalam sel ( Katzung, 1994). 

 Hal yang harus diperhatikan dalam pengobatan dengan insulin adalah cara 

pemberian insulin kepada penderita diabetes. Insulin kerja singkat dapat diberikan secara 

intravena, intramuscular, atau subkutan. Insulin kerja menengah atau panjang tidak dapat 

diberikan secara intravena karena dapat menyebabkan emboli. Absorbsi paling cepat 

terjadi pada abdomen, paling lambat di paha (Anonim, 1996). 

 Komplikasi pada penderita yang menggunakan insulin antara lain hipoglikemia 

akibat efek insulin yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan kerusakan otak dan 

pembentukan antibodi terhadap insulin yang menyebabkan terjadinya resistensi terhadap 

insulin. Insulin harus digunakan pada keadaan ketoasidosis atau koma hiperosmolar 

nonketotik. Pada keadaan penyakit akut, infeksi dan strees, keadaan diabetes akan sangat 

tidak terkendali sehingga harus digunakan insulin. Pada DMTTI (Diabetes Melitus Tidak 

Tergantung Insulin) kadang-kadang terjadi hiperglikemia selama operasi anesthesia 

sehingga harus juga dipakai insulin. Diabetes melitus tergantung insulin (DMTI) 

merupakan indikasi klasik penggunaan insulin (Anonim, 1996).  

6. Uji toleransi glukosa 

Penentuan kadar gula dapat dilakukan secara kualitatif terhadap glukosa urin, 

sedangkan kadar gula darah ditentukan secara kuantitatif. Penentuannya dilakukan secara 

kolorimetri atau spektrofotometri pada panjang gelombang tertentu. Uji efek antidiabetes 

dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode uji toleransi glukosa dan metode uji 

diabetes aloksan. 

a. Metode uji toleransi glukosa 

Prinsip metode ini yaitu pada kelinci yang telah dipuasakan (20-24 jam), diberikan 

larutan glukosa 50 % peroral, setengah jam sesudah pemberian obat yang diujikan. Pada 
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awal percobaan sebelum pemberian obat, dilakukan pengambilan cuplikan darah vena 

telinga dari masing-masing kelinci sejumlah 0,5 ml sebagai kadar glukosa darah awal. 

Pengambilan cuplikan darah vena diulangi setelah perlakuan pada waktu-waktu tertentu. 

Cuplikan darah ditampung dalam tabung sentrifuge, disentrifuge selama 5 menit pada 

putaran 3000 – 6000 rpm. Serum yang diperoleh diberi pereaksi dan diukur serapannya 

untuk menentukan kadar glukosanya (Anonim, 1993). 

b. Metode uji diabetes aloksan 

Prinsip dari metode ini yaitu induksi diabetes dilakukan pada mencit yang diberi 

suntikan aloksan monohidrat dengan dosis 70 mg/ kgBB. Penyuntikan dilakukan secara 

intravena pada ekor mencit. Perkembangan hiperglikemia diperiksa tiap hari. Pemberian 

obat antidiabetik secara oral dapat menurunkan kadar glukosa darah dibandingkan 

terhadap mencit positif (Anonim, 1993). 

7. Simplisia 

a. Pengertian simplisia 

Simplisia adalah bahan alami 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 pelikan atau mineral. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman 

utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Simplisia hewani adalah simplisia yang 

berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan 

dan belum berupa zat kimia murni. Sedangkan simplisia pelikan atau mineral adalah 

simplisia yang berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah 

dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni (Anonim, 1985). 
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b. Pengeringan simplisia 

Pengeringan dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kadar air sehingga dapat 

dicegah terjadinya reaksi enzimatik. Karena air yang masih tersisa dalam simplisia pada 

kadar tertentu, dapat merupakan media pertumbuhan kapang dan adanya enzim tertentu 

didalam sel masih dapat bekerja menguraikan senyawa aktif sesaat setelah sel mati. 

Dengan demikian, penurunan mutu atau perusakan simplisia dapat dicegah, mudah 

dihaluskan dan dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama (Anonim, 1985). 

Pengeringan bagian-bagian tanaman atau tanaman sendiri yang telah dipanen dan 

dibersihkan, dapat dikeringkan secara langsung di bawah sinar matahari dengan ditutup 

kain hitam atau diangin-anginkan di tempat yang teduh ataupun dipanaskan pada suhu 

tertentu di ruang pengeringan. Suhu pengeringan tergantung pada bahan simplisia dan 

cara pengeringan. Suhu yang terbaik tidak melebihi 600 C (Anonim, 1985). 

8. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan mentah obat 

dengan 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 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 sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari 

simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian 

semua atau hampir semua pelarut diuapkan (Anonim, 1995). Pembuatan sediaan ekstrak 

dimaksudkan agar zat yang berkhasiat yang terdapat di simplisia terdapat dalam bentuk 

yang mempunyai kadar yang tinggi dan hal ini memudahkan zat berkhasiat diatur 

dosisnya (Anief, 1997). 
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Persyaratan untuk meracik bahan kandungan tumbuhan adalah tingkat kehalusan 

yang cocok dari material awal. Meningkatnya tingkat kehalusan maka permukaan 

simplisia akan semakin besar sehingga memudahkan pengambilan bahan kandungan 

langsung oleh bahan pelarut. Namun tingkat kehalusan yang sangat tinggi dari simplisia 

tidak menguntungkan sebab bahan pengekstraksi akan sulit dipisahkan dari sisa setelah 

ekstraksi (Voigt, 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 (Ansel 1989). 

Soxhlet mempunyai sistem kerja yaitu uap cairan penyari naik ke atas melalui 

pipa samping, kemudian diembunkan kembali oleh pendingin tegak. Cairan turun ke labu 

melalui tabung berisi serbuk simplisia. Cairan penyari sambil turun melarutkan zat aktif 

serbuk simplisia. Karena adanya sifon maka setelah cairan mencapai permukaan sifon, 

seluruh cairan akan kembali ke labu. Cara ini lebih menguntungkan karena uap panas 

tidak melalui serbuk simplisia tetapi melalui pipa samping (Anonim, 1986).  

Keuntungannya penyari dengan alat soxhlet adalah cairan penyari yang diperlukan 

lebih sedikit dan secara langsung diperoleh hasil yang lebih pekat, serbuk simplisia disari 

oleh cairan penyari yang murni, sehingga dapat menyari zat aktif lebih banyak, penyarian 

dapat diteruskan sesuai dengan keperluan tanpa menambah volume cairan penyari. 

Kerugian penyarian dengan soxhlet yaitu cairan penyari dipanaskan terus-menerus, 

sehingga zat aktif yang tidak tahan pemanasan kurang cocok disari dengan cara ini, dan 

cairan penyari dididihkan terus menerus sehingga cairan penyari yang baik harus murni. 

Hal ini dapat diperbaiki dengan menambah peralatan untuk mengurangi tekanan udara 

(Anonim, 1986). Kerugian lainnya yaitu waktu yang dibutuhkan untuk ekstraksi cukup 

lama sehingga kebutuhan energinya tinggi (listrik) (Voigt, 1995). 
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9. Tanaman 

a. Sistematika tanaman 

Belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) kedudukannya dalam ilmu taksonomi 

tumbuhan adalah: 

Divisi : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae 

Bangsa : Geraniales 

Suku : Oxalidaceae 

Genus : Averrhoa 

Spesies : Averrhoa bilimbi L. 

       (Syamsuhidayat dan Hutapea, 2001). 

b. Nama daerah 

 Belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) mempunyai berbagai nama tergantung 

daerahnya antara lain :  

 Sumatra  : limeng (Aceh), selemeng (Gayo), belimbing (Batak Karo), 

balimbing (Minangkabau, Lampung), belimbing asam 

(Melayu).  

 Jawa  : balimbing (Sunda), blimbing wuluh (Jawa Tengah), 

bhalingbhing bulu (Madura).  

 Bali  :  blimbing buloh. Irian disebut utekee.  

Nusa Tenggara  : limbi (Bima), libi (Sawu), balimbeng (Flores), ninilu daelok 

(Roti), kerbo (Timor).  

 Sulawesi  : lembitue (Gorontalo), lumbituko (Buol), bainang (Makasar), 

calene (Bugis)   
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 Maluku  :  taprera (Buru), malibi (Halmahera) 

(Syamsuhidayat dan Hutapea, 2001). 

c. Morfologi tanaman 

Batang berbentuk tegak, permukaan kasar, banyak tonjolan, hijau kotor. Babitus 

berbentuk pohon tinggi 5-10 meter. Daun berbentuk daun majemuk, menyirip, anak daun 

25-45 helai, bulat telur, ujung meruncing, pangkal membulat, panjang 7-10 cm, lebar 1-3 

cm, bertangkai pendek, pertulangan menyirip, hijau. Bunga berbentuk majemuk, bentuk 

malai (bintang), ungu, pada tonjolan batang dan cabang, menggantung, panjang 5-20 cm, 

kelopak lebih kurang 6 mm, daun mahkota bergandengan, bentuk lanset. Akar: tunggang, 

coklat kehitaman. Buah berbentuk buni, bulat, panjang 4-6 cm, hijau kekuningan. 

      (Syamsuhidayat dan Hutapea, 2001). 

d. Kandungan kimia 

 Daun belimbing wuluh mengandung alkaloid, saponin, tanin, kumarin, glukosida, 

pektin, minyak atsiri, kalsium oksalat, sulfur, dan flavonoid (Winarto dan tim karyasari, 

2003). 

e. Potensi tanaman 

Batang digunakan untuk mengobati penyakit gondok. Daun belimbing yang 

dilumatkan digunakan untuk mengatasi demam dan obat luar. Rebusan daun untuk 

menanggulangi peradangan usus besar dan mengobati diabetes melitus. Gerusan tangkai 

muda dan bawang merah sebagai obat oles pada sakit gondongen. Daun muda dicampur 

beberapa rempah-rempah untuk encok. Daun untuk menanggulangi bisul. Cairan dari 

bunga untuk obat batuk, sariawan. Buah dapat menyebabkan gigi nyeri bila digigit, 

menurunkan tekanan darah dan dapat dibuat untuk manisan atau asinan. Buah yang dibuat 

selai untuk penderita sariawan, usus dan memperlancar pengeluaran getah empedu yang 

kurang baik (Sudarsono, dkk., 2002 ). 
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E. Keterangan Empiris 

Penelitian ini untuk mendapatkan bukti ilmiah pengaruh ekstrak etil asetat daun 

belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) terhadap efek penurunan kadar glukosa darah 

pada kelinci jantan yang dibebani glukosa. 
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