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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit gula atau kencing manis (diabetes melitus) merupakan penyakit 

menahun dengan komplikasi yang baru terlihat lima belas atau dua puluh tahun 

kemudian. Kata diabetes sendiri berarti kencing dan mellitus dalam bahasa Latin berarti 

madu (mell). Jadi, penyakit ini bisa pula diartikan sebagai penyakit (banyak atau sering) 

kencing dengan air seni yang manis (Hartono, 1995). 

Diabetes melitus ditandai dengan cepat lapar dan haus, luka sukar sembuh, sering 

kencing (terutama pada malam hari), banyak makan serta berat badan yang turun dengan 

cepat (dapat turun 5-10 kg dalam waktu 2-4 minggu). Bila tidak lekas diobati akan timbul 

rasa mual bahkan penderita akan jatuh koma (tidak sadarkan diri) atau disebut koma 

diabetik yaitu koma pada diabetisi akibat kadar glukosa dalam darah terlalu tinggi 

melebihi 600mg/dl (Soegondo, dkk., 1995). Di samping itu kadang-kadang terdapat 

keluhan mudah lelah, kemampuan seksual menurun (bahkan impotensi), untuk ibu hamil 

sering mengalami keguguran atau kematian janin dalam kandungan atau berat bayi lahir 

lebih dari 4 kg (Tjokroaminoto, 2006). 

Banyak tanaman yang dapat berfungsi sebagai obat antidiabetes. Salah satu obat 

tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat sebagai obat antidiabetes adalah 

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

khasiat untuk pengobatan penyakit diabetes melitus. Sebagai bahan obat yang digunakan 

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

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa infusa daun belimbing wuluh 

mempunyai khasiat sebagai penurun kadar glukosa darah pada tikus dengan diabetogenik 
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digunakan aloksan (Damayanti, 1995). Untuk lebih memberikan bukti ilmiah manfaat 

dari ini, maka dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap efek penurunan kadar glukosa 

darah dari ekstrak etanol daun belimbing wuluh.  

Pembuatan ekstrak etanol daun belimbing wuluh dilakukan dengan metode 

soxhletasi dengan penyarian bertingkat, penyarian dimulai dari penyari yang bersifat non 

polar hingga ke polar yaitu serbuk simplisia akan disari dengan penyari heksana, 

kemudian etil asetat, selanjutnya dengan etanol 96%. Soxhletasi dengan penyarian 

bertingkat mempunai tujuan untuk memisahkan kandungan senyawa berdasarkan 

kepolarannya. Pada sediaan infusa, senyawa yang tersari adalah yang bersifat sangat 

polar. Sedangkan pada etanol, senyawa yang tersari adalah yang bersifat mendekati polar. 

Sehingga hampir semua senyawa di dalam simplisia dapat tersari dalam pelarut etanol, 

karena etanol bersifat netral serta mempunyai absorpsi yang baik (Anonim, 1986). 

Dengan penggunaan etanol diharapkan agar senyawa-senyawa yang mendekati polar 

akan terbawa masuk ke dalam ekstrak etanol, dengan demikian akan diperoleh senyawa 

kimia yang terkandung dalam ekstrak etanol daun belimbing wuluh yang mempunyai 

aktifitas farmakologi sebagai obat antidiabetes.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengadakan penelitian 

tentang uji efek penurunan kadar glukosa darah oleh ekstrak etanol daun belimbing 

wuluh (Averrhoa bilimbi L.) pada kelinci jantan yang dibebani glukosa, yang nantinya 

dapat dimanfaatkan sebagai obat antidiabetes di kalangan masyarakat. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalah yaitu: apakah ekstrak 

etanol daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) mempunyai efek penurunan kadar 

glukosa darah pada kelinci jantan yang dibebani glukosa? 
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C.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak etanol daun 

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

pada kelinci jantan yang dibebani glukosa. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Diabetes melitus 

Diabetes melitus merupakan suatu gangguan kronis yang menyangkut 

metabolisme hidrat arang (glukosa) di dalam tubuh. Penyebabnya adalah kerusakan 

hormon insulin, yang berfungsi memanfaatkan glukosa sebagai sumber energi dan 

mensintesa lemak, akibatnya glukosa bertumpuk di dalam darah (hiperglikemia) dan 

akhirnya diekskresikan lewat kemih tanpa digunakan (glikosuria) (Tjay dan Raharja, 

2002). 

Penyakit gula sering pula berlangsung tanpa keluhan atau gejala sampai 

kemudian menampakkan diri dalam bentuk kerusakan pada organ-organ tubuh (misalnya, 

jantung, pembuluh darah, ginjal, otak, mata, dan kulit) (Hartono, 1995). Karbohidrat, 

protein,lemak segera diserap melalui usus kecil dan diproses di hati, ketiganya diubah 

menjadi glukosa dan kemudian dilepas ke aliran darah. Setiap kenaikan kadar glukosa 

darah memicu pulau-pulau dalam pankreas untuk menghasilkan insulin, kemudian 

dilepas ke pembuluh darah yang melewati pankreas. Dengan cara ini, melalui darah 

insulin bisa menemukan jalannya ke seluruh jaringan tubuh (Wise, 2002). 

Gejala-gejala yang khas yaitu rasa haus yang berlebihan, poliuri, pruritus, serta 

penurunan berat badan yang tak terjelaskan. Diabetes melitus juga dapat bermanifestasi 

sebagai satu atau lebih penyulit yang berkaitan (WHO, 2000). Keluhan berupa nafsu 

makan mulai berkurang, bahkan kadang–kadang disusul dengan mual jika kadar glukosa 
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darah melebihi 500 mg/dl, banyak minum, banyak kencing, berat badan turun dengan 

cepat (dapat turun 5-10 kg dalam waktu 2-4 minggu), dan mudah lelah. Bila tidak lekas 

diobati akan timbul rasa mual bahkan penderita akan jatuh koma (tidak sadarkan diri) 

atau disebut koma diabetik yaitu koma pada diabetisi akibat kadar glukosa dalam darah 

terlalu tinggi melebihi 600mg/dl. Gejala kronik penyakit diabetes mellitus  yang sering 

timbul adalah  gatal di sekitar kemaluan (terutama wanita), kemampuan seksual menurun 

(bahkan impotensi), para ibu hamil sering mengalami keguguran atau kematian janin 

dalam kandungan atau berat bayi lahir lebih dari 4 kg  (Tjokroprawiro, 2006). 

 Hiperglikemia timbul karena penyerapan glukosa ke dalam sel terhambat serta 

metabolismenya terganggu. Dalam keadaan normal, kira-kira 50% glukosa yang dimakan 

mengalami metabolisme sempurna menjadi CO2 dan air  5% diubah menjadi glikogen 

dan kira-kira 30%-40% diubah menjadi lemak (Handoko dan Suharto, 1995). 

2. Diabetes melitus tipe-1 atau DMTI (Diabetes Melitus Tergantung Insulin) 

Pasien gula pada tipe-1 menghasilkan insulin dengan jumlah yang tidak 

mencukupi atau sama sekali tidak memproduksi insulin pada saat gula diserap ke dalam 

aliran darah. Karena insulin diperlukan untuk mengubah gula darah menjadi gula 

simpanan (glikogen), keadaan kurang atau tanpa insulin tersebut menyebabkan gula 

darah yang berlebihan tidak bisa disimpan. Dengan demikian kadar gula darah akan naik 

hingga mencapai kadar yang sangat tinggi dan tidak sebanding lagi dengan jumlah hidrat 

arang (Hartono, 1995).  

 Diabetes tipe ini sering terdapat pada anak- anak dan dewasa muda, tetapi dapat 

juga ditemukan pada setiap umur. Destruksi sel-sel pembuat insulin melalui mekanisme 

immunologik menyebabkan hilangnya hampir seluruh insulin (Woodley dan Wheland, 

1995). Insulin sangat dibutuhkan untuk memperbaiki katabolisme dan mengurangi 

peningkatan kadar gula darah (Katzung, 2002). 
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3. Diabetes melitus tipe-2 atau DMTTI (Diabetes Melitus Tidak Tergantung Insulin) 

Diabetes tipe ini ditandai dengan kerusakan fungsi sel beta pankreas dan resisten 

insulin, atau oleh menurunnya pengambilan glukosa oleh jaringan sebagai respons pada 

insulin. Kadar insulin dapat normal, turun, atau meningkat, tapi sekresi insulin terganggu 

dalam hubungannya dengan tingkat hiperglikemia (Moore, 1997). 

Penyebab resistensi insulin pada DM tipe II sebenarnya tidak begitu jelas, tetapi 

faktor-faktor di bawah ini banyak berperan : obesitas terutama yang bersifat sentral 

(bentuk apel), diet tinggi dan rendah karbohidrat, kurang gerak badan, faktor keturunan 

(herediter) (Soegondo, dkk., 2005). DM tipe II dapat dikontrol dengan merubah pola 

hidup, dengan mengatur pola makan yang baik dan seimbang, olahraga secara teratur, 

tidak merokok, dan menghindari konsumsi minuman beralkohol. Bila obat diabetika oral 

atau herbal juga sudah tidak efektif, biasanya untuk penderita yang sudah kronis, 

penurunan kadar gula darah harus dibantu dengan injeksi insulin (Subroto, 2006). 

Tabel 1. Perbandingan antara DM Tipe I dengan DM Tipe II 

DM tipe I                            DM tipe II 

Nama lama           DM juvenil                              DM dewasa 

Umur (th)             Biasa <40 (tapi tidak selalu)    Biasa > 40 (tapi tidak selalu) 

Keadaan klinik     Berat                                        Ringan 
saat diagnosis 

Kadar insulin       Tidak ada insulin                      Insulin cukup/tinggi 

Berat badan         Biasanya kurus                          Biasanya gemuk/normal 

 

Pengobatan          Insulin, diet, olahraga               Diet, olahraga, tablet, insulin 

                                                                                    (Soegondo, dkk., 2005) 
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4. 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. Diabetes tipe lain disebut juga dengan diabetes sekunder (Woodley dan 

Wheland, 1995). 

5. Diabetes melitus gestasional 

Diabetes gestasional merupakan istilah yang digunakan untuk wanita yang 

menderita diabetes selama kehamilan dan kembali normal sesudah hamil. Banyak wanita 

yang mengalami diabetes kehamilan kembali normal saat postpartum tetapi pada 

beberapa wanita tidak demikian halnya, dengan demikian kedua kelompok kemungkinan 

berbeda dalam istilah epidemologi, mewakili dua populasi yang khas. Resiko janin 

(makrosomia, kelainan kongenital, dan mortalitas perinatal) pada diabetes kehamilan 

hampir sama dengan diabetes yang menetap, diabetes kehamilan menimbulkan ancaman 

yang sama terhadap janin (Doddridge dan Brudenell, 1994). 

6. Simplisia 

a. Pengertian simplisia 

Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum 

mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah 

dikeringkan (Anonim, 1985). Simplisia dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu, yang 

pertama adalah 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 dikeluarkan dari selnya, atau zat-zat nabati 

lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa zat 

kimia murni, contohnya adalah getah dari tanaman. Simplisia hewani ialah simplisia yang 



 7  
 

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

belum berupa zat kimia murni. Simplisia pelikan atau mineral ialah yang berupa bahan 

pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan 

belum berupa zat kimia murni (Anonim, 1989). 

b. Pengeringan simplisia 

Proses pengeringan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi kadar air, dengan 

demikian dapat dicegah terjadinya reaksi enzimatik atau pertumbuhan bakteri dan 

cendawan sehingga penurunan mutu simplisia dapat dicegah, selain itu mudah dihaluskan 

dan mudah dalam penyimpanan. Pengeringan bagian-bagian tanaman atau tanaman 

sendiri yang telah dipanen dan dibersihkan, dapat dilakukan 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 dengan menggunakan suatu 

alat atau mesin pengering yang suhu kelembabannya diatur. Suhu pengeringan tergantung 

pada bahan simplisia dan cara pengeringan. Suhu yang terbaik adalah tidak melebihi    

600 C (Anonim, 1985). 

7. 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. Ekstrak mengandung berbagai macam unsur, tergantung 

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

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengektraksi zat aktif dari 

simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian 

semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan serbuk yang tersisa diperlakukan 

sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Anonimª, 1995). Pembuatan 
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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). 

Metode dasar penyarian yang dapat digunakan adalah infundasi, maserasi, 

perkolasi, dan 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 (Ansel 1989). 

Soxhlet merupakan penyempurna alat ekstraksi. Metode ekstraksi menggunakan alat 

soxhlet merupakan penyarian secara berkesinambungan dengan menggunakan pelarut 

yang mudah murni (Anonim, 1986).  

Dalam sokhletasi ini bahan yang akan diekstraksi diletakkan dalam sebuah 

kantung ekstraksi (kertas, karton dan sebagainya) dibagian dalam alat ekstraksi dan gelas 

yang bekerja kontinyu (perkolator). Wadah gelas yang mengandung kantung diletakkan 

di antara labu penyulingan dengan pendingin aliran balik dan dihubungkan dengan labu 

melalui pipa. Labu tersebut berisi bahan pelarut, yang menguap dan mencapai ke dalam 

pendingin aliran balik malalui pipet, berkondensasi di dalamnya, menetes di atas bahan 

yang diekstraksi dan menarik keluar bahan yang diekstraksi. Larutan berkumpul di dalam 

wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimalnya, secara otomatis dipindahkan ke 

dalam labu. Dengan demikian zat yang terekstraksi terakumulasi melalui penguapan 

bahan pelarut murni berikutnya (Voigt, 1995).  

Keuntungan 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, 
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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 

dan penambahan pendingin balik untuk meminimalisir pamanasan yang terjadi saat 

proses berlangsung (Anonim, 1986).  

Farmakope Indonesia menetapkan bahwa sebagai cairan penyari adalah air, 

etanol, etanol-air atau eter. Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena: lebih selektif, 

kapang dan kuman sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas, tidak beracun, netral, 

absorpsinya baik, etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan, panas 

yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. Untuk meningkatkan penyarian biasanya 

menggunakan campuran etanol dan air. Perbandingan jumlah etanol dan air tergantung 

pada bahan yang disari. Etanol dapat melarutkan alkaloid basa, minyak menguap, 

glikosida, kurkumin, kumarin, antrakinon, flavonoid, steroid, damar dan klorofil. Lemak, 

malam, tanin dan saponin hanya sedikit larut. Dengan demikian zat pengganggu yang 

terlarut hanya sedikit (Anonim, 1986).  

Etanol tidak menyebabkan pembengkakan membran sel dan memperbaiki 

stabilitas bahan obat terlarut. Keuntungan lain dari etanol mampu mengendapkan 

albumin dan menghambat kerja enzim. Etanol (70%) sangat efektif dalam menghasilkan 

jumlah bahan aktif yang optimal, dimana bahan pengganggu hanya skala kecil yang turut 

kedalam cairan pengekstraksi (Voigt, 1995). 

8. Tanaman  

a. Sistematika tanaman 

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

tumbuhan adalah : 

Divisi  : Spermatophyta 
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Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicolyledonae 

Bangsa  : Gerantales 

Suku  : Oxallidaceae 

Marga  : Averrhoa 

Jenis : Averrhoa bilimbi L. 

                                                                        (Syamsuhidayat dan Hutapea, 2001) 

b. Nama daerah  

Bali   :  blimbing buloh 

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

balimbing (Lampung, Minangkabau) 

Melayu : belimbing asam 

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

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

     (Roti), kerbo (Timor), calene (Bugis) 

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

Maluku  : malimbi (Halmahera), taprera (Buru) 

Irian : utekee 

                 (Syamsuhidayat dan Hutapea, 2001) 

c. Morfologi tanaman  

Pohon berbentuk tajuk membulat, dengan tinggi 5-10 meter. Batang berbentuk 

pokok monopodial, percabangan simpodial, permukaan dengan tanda bekas daun bentuk 

ginjal. Daun berjenis majemuk menyirip gasal, berseling, jumlah anak daun 21-45, anak 

daun terujung paling besar, anak daun bulat telur sampai bulat telur memanjang, pangkal 

berbentuk ginjal, ujung meruncing, ukuran panjang lebi kurang 2-10 cm, lebar lebih 

kurang 1-3 cm, kearah ujung poros lebih besar, warna permukaan hijau muda. Bunga 
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berupa susunan yang mulai muncul pada benjolan di permukaan batang, menggantung, 

panjang 5-20 cm. Kelopak mempunyai panjang lebih kurang 6 mm. Mahkota daun tidak 

atau hampir bergandengan, berbentuk lancet, panjang 13-20 cm, pangkal yang pucat. 

Benang sarinya  semua fertil, benang sari di depan daun mahkota kecil 3-4 mm. Putik 

memiliki bentuk yang seragam. Buah berbentuk bulat bersegi tumpul, berwarna kuning 

hijau, asam sampai manis, panjang 4-6,5 cm. sedangkan biji berbentuk elips, umumnya 

2-3 setiap ruang, tanpa selaput biji, ukuran panjang 6-7 mm (Sudarsono, dkk., 2002). 

d. Kandungan kimia  

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

minyak atsiri, glukosida, kalsium oksalat, sulfur, dan flavonoid (Winarto dan tim 

Karyasari, 2003).  

e. Potensi tanaman 

Batang tanaman digunakan untuk mengobati penyakit gondok. Daun belimbing 

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

digunakan untuk menanggulangi peradangan usus besar dan mengobati diabetes melitus, 

gerusan tangkai muda dan bawang merah dapat digunakan sebagai obat oles pada sakit 

gondongen. Daun untuk mengobati bisul. Cairan dari bunga digunakan untuk obat batuk 

dan sariawan. Buah dapat menyebabkan gigi nyeri bila digigit, menurunkan tekanan 

darah dan dapat dibuat selain untuk manisan dan asinan. Buah dapat dibuat silai untuk 

penderita sariawan usus dan memperlancar pengeluaran getah empedu yang kurang baik  

( Sudarsono dkk., 2002 ). Selain itu, buah dapat digunakan untuk obat jerawat (Muhlisah, 

2001).  

f. Budidaya  

Tanaman belimbing wuluh dapat diperbanyak dengan menyemai bijinya. Teknik 

penyetekan dapat pula dilakukan meskipun agak sulit (Muhlisah, 2001).                                                   
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9. Obat hipoglikemik oral 

Antidiabetik oral mungkin berguna untuk penderita alergi insulin atau yang tidak 

mau menggunakan suntikan insulin. Obat ini terutama berguna untuk penderita yang 

hidup sendiri dan penglihatannya terganggu sehingga cenderung terjadi kesalahan dosis. 

Antidiabetik oral tidak diindikasikan tetapi pada penderita yang cenderung mendapat 

ketoasidosis (Anonimb, 1995).  

Obat hipoglikemik oral hanya digunakan untuk mengobati beberapa individu 

dengan diabetes mellitus tipe II. Cara kerja obat-obat ini menstimulasi pelepasan insulin 

dan sel beta pankreas atau pengambilan  glukosa oleh jaringan perifer (Moore, 1997). 

a) Golongan sulfonilurea (glibenklamid) 

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 : 

1) Menstimulasi pelepasan insulin yang tersimpan (stored insulin) 

2) Menurunkan ambang sekresi insulin 

3) Meningkatkan sekresi insulin sebagai akibat rangsangan glukosa 

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. Setelah pemberian oral diabsorbsi dengan cepat dan baik, 

terikat 99% pada protein plasma. Waktu paruh plasma 2,5 jam, maka kerja 15 jam, efektif 

dengan pemberian tunggal, dosis sehari 3,5-10,5 mg. Bila pemberian dihentikan, obat 

akan bersih dari serum sesudah 36 jam (Mutschler, 1991). 

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

sampai 36% dan 21% (Mutschler, 1991). 

Cl 

                           O                                                                         O 

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

                       OCH3 

 

 
Gambar 1. Struktur Kimia Glibenklamid (7-klor-1,3-dihidroksi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-

benzoldiazepin-2-on) (Mutschler, 1991) 
 

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

C23ClN3O5S, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Pemerian : serbuk hablur 

putih, tidak berbau, atau hampir tidak berbau. Glibenklamid praktis tidak larut air dan 

dalam eter, sukar larut dalam etanol dan dalam metanol, larut dalam kloroform (Anonimª, 

1995). 

Sifat khusus glibenklamid antara lain mempunyai sifat hipoglikemik yang kuat 

sehingga para penderita harus selalu diingatkan jangan sampai melewatkan jadwal 

makannya, efek hipoglikemik bertambah jika diberikan sebelum makan, serta 

mempunyai efek antiagregasi trombosit, dan dalam batas–batas tertentu masih dapat 

diberikan pada penderita dengan kelainan faal hati dan ginjal (Tjokroprawiro, 1999). 

b) Golongan biguanid 

Senyawa biguanid terbentuk dari dua molekul guanidin dengan kehilangan satu 

molekul amonia. Penyerapan biguanid oleh usus baik sekali dan obat ini dapat digunakan 

bersamaan dengan insulin atau sulfoniluera. Sebagian besar penderita diabetes yang gagal 

dengan sulfonilurea dapat ditolong dengan biguanid (Anonimb, 1995). Biguanid 

menghasilkan rasa yang tidak enak, pahit, atau seperti logam pada lidah, menghilangkan 

selera makan, menimbulkan rasa mual, dan rasa tidak nyaman pada perut. Selain itu juga 
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menyebabkan rasa tidak bersemangat, rasa lemah pada otot dan penurunan berat badan 

yang berlebihan pada sebagian orang (Ramaiah, 2006). 

c) Acarbose 
 

Dalam duodenum zat ini berkhasiat menghambat enzim glukosidase yang perlu untuk 

perombakan dipolisakarida dari makanan menjadi monosakarida. Dengan demikian 

pembentukan dan penyerapan glukosa diperlambat, sehingga fluktuasi gula darah 

menjadi kecil. Efek samping obat ini adalah flatulen dan kejang usus, hal ini diakibatkan 

karena penumpukan hidrat arang yang tidak dicerna di kolon, dan peningkatan 

penguraiannya oleh flora usus dengan pembentukkan gas (Tjay dan Rahardja, 2002). 

d) Golongan meglitinid  

 Obat ini harus diminum tepat sebelum makan dan karena 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 Rahardja, 2002). 

e) Golongan tiazolidindion 

Tiazolidindion adalah golongan obat baru yang mempunyai obat baru yang 

mempunyai efek fermakologis  meningkatkan sensitivitas insulin. Golongan obat ini 

bekerja meningkatkan glukosa disposal pada sel dan mengurangi produksi gula di hati. 

(Soegondo, dkk., 2005). Obat golongan ini tidak mendorong pankreas untuk 

meningkatkan pelepasan insulin seperti sulfonilurea, tetapi penurunan kadar glukosa 

darah dan insulin dengan 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 dari produk ini adalah Pioglititazone dan 

Rosiglitazone (Tjay dan Rahardja, 2002). 
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10. Insulin 

Insulin merupakan suatu polipeptida yang dibangun dari 51 asam amino, disusun 

oleh dua rantai peptida, rantai A (21 asam amino), satu jembatan disulfida interkenar, dan 

rantai B (30 asam amino). Pada penanganan diabetes dewasa, upaya diet, khususnya 

untuk mengurangi bobot badan adalah menonjol. Bila hanya oleh diet tidak mungkin 

dikendalikan, maka diberikan tambahan antidiabetik oral. Altinsulin (jangka kerja waktu 

insulin) yang cepat mencapai darah dari depot suntikan menyebabkan penurunan gula 

darah yang cepat tetapi hanya berlangsung singkat (Schunack, dkk., 1990). 

11. Uji antidiabetes 

Keadaan diabetes melitus pada hewan percobaan dapat diinduksi dengan cara 

pankreatomi dan dengan cara kimia. Zat-zat kimia sebagai induktor (diabetogen) pada 

umumnya diberikan secara parenteral. Jenis hewan percobaan yang digunakan meliputi 

mencit, tikus, kelinci, atau anjing (Anonim, 1993). 

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 (Anonim, 1993). 

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 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 
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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). 

 

E. Keterangan Empiris 

Penelitian ini untuk mendapatkan bukti ilmiah pengaruh ekstrak etanol daun 

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

pada kelinci jantan yang dibebani glukosa. 
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