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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya kesehatan obat tradisional telah dikenal sejak dulu dan dilaksanakan

jauh sebelum pelayanan kesehatan formal dengan obat-obat modern. Sampai saat ini

masyarakat masih mengakui dan memanfaatkan  pelayanan  dan obat tradisional.

Oleh karena itu sejalan dengan deklarasi Alma Alto dan anjuran Word Health

Organization (WHO), dalam rangka peningkatan dan pelayanan kesehatan  terhadap

masyarakat, upaya kesehatan tradisional dengan obat tradisionalnya perlu

dimanfaatkan sebaik-baiknya, di bina dan dikembangkan agar lebih berdaya guna

(Subroto, 2006).

Jumlah penderita diabetes mellitus terus meningkat setiap tahunnya, penderita

diabetes di Indonesia pada tahun 2000 mencapai 8,4 juta orang (Subroto, 2006) dan

hasil survey yang dilakukan oleh organisasi kesehatan dunia WHO, Indonesia

menempati urutan ke-4 terbesar dengan prevalensi 8,6 % dari total penduduk dalam

jumlah penderita penyakit diabetes mellitus (Anonima, 2005). Peningkatan

prevalensi diabetes mellitus di Indonesia menimbulkan dampak negatif berupa

penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM) akibat sifat penyakit yang

menahun, sedangkan di zaman globalisasi seperti sekarang ini, Indonesia

membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan produktif tanpa

adanya gangguan suatu penyakit yang berarti (Anonima, 2005).

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 farmokologinya. Seledri (Apium graveolens L.) diketahui dapat

menurunkan kadar gula darah. Daun mentah bagian pucuk tanaman seledri sangat

baik untuk pengobatan diabetes (Winarto, 2003).

Untuk mengetahui data ilmiah khasiat dari daun seledri, dilakukan skrining

farmakologi terhadap kandungan senyawa aktif yang bertanggung jawab sebagai

penurun kadar glukosa darah. Kemungkinan senyawa aktif dari daun seledri dapat

disari dengan berbagai penyari, dari penyari yang sifatnya non polar (misalnya

heksana, petroleum eter), semi polar (misalnya etil asetat, etanol), dan polar (air).

Dalam penelitian ini dilakukan maserasi bertingkat berdasarkan kepolarannya.

Penyari yang digunakan untuk maserasi bertingkat yaitu petroleum eter, etil asetat,

dan etanol 70%. Maserasi dengan etanol 70% diharapkan dapat menyari senyawa-

senyawa bersifat semi polar yang cenderung polar.

Pengujian ini merupakan skrining awal untuk mengetahui efek penurunan

kadar glukosa darah dari ekstrak etanol 70% daun seledri. Sampai saat ini belum

diketahui data ilmiah mengenai penggunaan daun seledri dalam menurunkan kadar

glukosa darah, sehingga perlu dibuktikan agar dapat memperluas penggunaan dan

pengembangan tanaman ini sebagai obat diabetes.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalah yaitu:

”apakah ekstrak etanol 70% daun seledri (Apium graveolens L.) mempunyai efek

menurunkan kadar glukosa darah pada kelinci jantan?”.
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C. Tujuan Penelitian

Berdasar uraian di atas maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui efek

penurunan kadar gula darah ekstrak etanol 70% daun seledri (Apium graveolens L.)

pada kelinci jantan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tanaman Seledri

a. Sistematika tanaman

Divisio : Spermatophyta

Subdivisio : Angiospermae

Kelas : Dicotyledoneae

Ordo : Umbelliferales

Familia : Apiaceae

Genus : Apium

Spesies : Apium graveolens L.

(Backer dan Van den Brink, 1965)

b. Penamaan

Celery (Inggris), Celeri (Perancis), Seleri (Italia), Selinon, Parsley (Jerman),

Saladri, Seleri, Sederi (Jawa)  (Hariana, 2006).

c. Morfologi tanaman

Seledri merupakan herba tegak, tinggi sekitar 50 cm dengan bau aromatik

yang khas, batang persegi, beralur, beruas, tidak berambut, bercabang banyak,

berwarna hijau pucat. Daun majemuk menyirip ganjil dengan anak daun 3-7 helai.

Anak daun bertangkai yang panjangnya 1-2,7 cm, pertulangan menyirip, berwarna

hijau keputih-putihan. Bunga majemuk berbentuk payung, 8-12 buah, kecil-kecil,
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berwarna putih mekar secara bertahap. Buahnya buah kotak, berbentuk kerucut,

panjang 1-1,5 mm, berwarna hijau kekuningan (Dalimarta, 2003).

d. Kandungan kimia

Flavonoid dengan komponen utama apiin dan apigenin, minyak atsiri,

saponin, senyawa kumarin dengan komponen utama umbelliferon. Senyawa

identitasnya apiin dan apigenin (Anonim, 1999).

e. Manfaat tanaman

Secara empiris bagian pucuk tanaman seledri yang berwarna hijau berkhasiat

sebagai antidiabetes (Winarto, 2003), tekanan darah tinggi, tungkai bengkak, diare,

masuk angin, asam urat, kencing berdarah, penyubur rambut, sedangkan akar dan

bijinya berkhasiat sebagai pereda kejang, peluruh kencing, bronkhitis, asma,

menurunkan kolesterol darah yang tinggi (Anonimb, 2005).

2. Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus merupakan kelompok penyakit metabolik dengan

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin

atau kedua-duanya (Soegondo dkk., 1995). Seseorang yang terkena diabetes mellitus

selalu ditandai oleh naiknya kadar gula darah (hiperglikemi) dan tingginya kadar

gula dalam urine (glikosuria). Hal ini disebabkan tubuh kekurangan insulin yang

mengakibatkan kelainan metabolisme. Insulin terbentuk di kelenjar pankreas dan

berfungsi menyimpan kelebihan gula darah yang meningkat. Insulin yang tidak

cukup tersedia untuk mengatasi kelebihan gula dalam darah akan menyebabkan

terganggunya metabolisme karbohidrat, protein, lemak, air dan elektrolit (Bambang,

2004).
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3. Klasifikasi Diabetes Mellitus

a. Diabetes Mellitus Tipe 1

Diabetes Mellitus tipe 1 merupakan bentuk diabetes parah yang berhubungan

dengan terjadinya ketosis apabila tidak diobati dan biasa disebut diabetes tipe 1

(tergantung insulin). Diabetes tipe 1 ada pada pasien yang memiliki sedikit atau tidak

normalnya fungsi produksi insulin. Oleh sebab itu pasien membutuhkan penambahan

insulin dari luar tubuh (Sweetman, 2005). Diabetes tipe 1 tersebut sangat lazim

terjadi pada anak remaja tetapi kadang-kadang juga terjadi pada orang dewasa,

khususnya yang non obesitas dan mereka yang berusia lanjut tampak. Penyebab

timbulnya diabetes tipe 1 ini antara lain karena adanya infeksi atau toksik lingkungan

yang menyerang orang pada sistem imunnya yang secara genetis merupakan

predisposisi terjadinya respon autoimun kuat yang menyerang ß pankreas (Katzung,

2002).

b. Diabetes Mellitus Tipe 2

Diabetes Mellitus tipe 2 merupakan suatu kelompok heterogen yang terdiri

dari bentuk diabetes yang lebih ringan, biasa disebut diabetes melletus tipe 2 (tidak

tergantung insulin) (Katzung, 2002). DM jenis ini biasanya timbul pada umur lebih

dari 40 tahun. Kebanyakan pasien DM jenis ini bertubuh gemuk, dan resistensi

terhadap kerja insulin dapat ditemukan pada banyak kasus. Penderita diabetes tipe 2

memilik pankreas yang masih berfungsi tetapi menunjukkan defisiensi relatif,

sehingga tubuh akan kehilangan kemampuan untuk memanfaatkan insulin secara

efektif (Katzung, 2002). Sirkulasi insulin endogen cukup untuk mencegah terjadinya

ketoasidosis tetapi insulin tersebut sering dalam kadar yang kurang dari normal atau

relatif tidak mencukupi karena kurang pekanya jaringan untuk memproduksi insulin.



6

Selain terjadi penurunan kepekaan jaringan pada insulin terjadi pula defisiensi respon

sel ß pankreas terhadap glukosa (Katzung, 2002).

c. Diabetes Gestasional

Diabetes Gestasional ini biasanya dipakai terhadap pasien yang menderita

hiperglikemia selama kehamilan. Diabetes yang diderita sebelum hamil disebut

pregestational diabetes. Wanita yang mengalami diabetes tipe 1 pada saat hamil dan

wanita dengan asimptomatik diabetes tipe 2 yang tidak terdiagnosis dikelompokkan

menjadi gestational diabetes. Namun, kebanyakan wanita penderita gestational

diabetes homeostatis yang normal sampai paruh pertama (sampai bulan ke-5) masa

hamil (Rimbawan, 2004). Diabetes ini dikarenakan pada sebagian wanita hamil

memiliki kadar gula darah yang tinggi, tetapi kondisi diabetes ini bersifat sementara

karena dapat hilang setelah melahirkan (Soegondo, 2007).

d. Diabetes Mellitus lain (sekunder)

Pada DM jenis ini hiperglikemia berkaitan dengan penyebab lain yang jelas,

meliputi penyakit-penyakit pankreas, pankreatektomi, sindroma chusing, arcomegali

dan sejumlah kelainan genetik yang tak lazim (Woodley dan Whelan, 1995).

4. Gejala Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus tipe 1 mempunyai gejala polyuria, polydipsi, polyphagi,

penurunan berat badan, lemah, kulit kering.Gejala ini sering terjadi dan biasanya

disertai ketoasidosis, sedangkan tipe 2 gejalanya bertahap, ada yang tanpa gejala dan

terjadi penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya (Katzung, 2002).
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5. Diagnosis Diabetes Mellitus

Diagnosis bertujuan untuk mengidentifikasi pasien yang mengalami gejala

hiperglikemi maupun yang tanpa gejala. Gejala hiperglikemi 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:

a. Kadar glukosa plasma puasa. Penderita dikatakan DM bila kadar glukosa

plasmanya lebih dari 140 mg/dl yang ditunjukan pada sedikitnya 2 kali

pemeriksaan.

b. Uji toleransi glukosa oral. Hasil yang normal menunjukkan kadar glukosa plasma

pada keadaan puasa kurang dari 115 mg/dl. Kadar glukosa plasma 2 jam melebihi

200 mg/dl (Woodley& Wheland, 1995).

6. Antidiabetika Oral

Obat antidiabetes oral adalah obat yang digunakan dalam terapi pengobatan

diabetes peroral. Antidiabetes oral juga disebut hipoglikemik oral, digunakan untuk

mengurangi kadar kadar gula darah dan diberikan secara peroral pada penderita

(Soegondo dkk., 1995). Obat-obatan peroral yang lazim digunakan untuk pengobatan

diabetes mellitus adalah:

a. Sulfonilurea

Kerja utama dari sulfonilurea adalah meningkatkan pengeluaran produksi

insulin dari pankreas. Kerjanya mengikat reseptor sulfonilurea di sel  sehingga

memicu depolarisasi membran sel  dan mendorong sekresi insulin. Mekanisme
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kerja obat golongan sulfonilurea adalah menstimulasi pelepasan insulin yang

tersimpan (stored insulin), menurunkan ambang sekresi insulin dan meningkatkan

sekresi insulin sebagai akibat rangsangan glukosa (Soegondo dkk., 1995).

b. Biguanide

Contoh dari kelompok obat biguanide adalah metformin. Metformin memiliki

waktu paruh 1,5-3 jam. Biguanide sering diresepkan pada pasien dengan obesitas

refrakter yang hiperglikemianya disebabkan oleh kerja insulin yang tidak efektif

karena metformin dapat menekan nafsu makan. Metformin merupakan agen hemat-

insulin dan tidak meningkatkan berat badan atau menyebabkan hiperglikemia. Efek

toksik yang sering pada metformin adalah pada saluran cerna seperti anoreksia, mual,

muntah, keluhan abdominal dan diare. Biguanide mempunyai kontraindikasi pada

pasien penyakit ginjal dan hati (Katzung, 2002).

c. Inhibitor alfa-glukosidase

Contoh dari kelompok inhibitor alfa glukosidase adalah acarbose. Obat ini

bekerja secara kompetitif menghambat kerja enzim alfa glukosidase di dalam saluran

cerna sehingga dapat menurunkan penyerapan glukosa dan meurunkan hiperglikemia

postprandial (Soegondo dkk., 1995). Enzim alfa-glukosidase berfungsi sebagai enzim

pemecah karbohidrat menjadi glukosa. Akibat klinis pada penghambatan enzim

adalah untuk meminimalkan pencernaan dan juga absorbsi karbohidrat yang masuk

ke dalam usus sehingga dapat menurunkan glikemik setelah makan dan menciptakan

efek hemat insulin (Katzung, 2002).

Gambar 1. Struktur Kimia Acarbose (Katzung, 2002)
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d. Thiazolidindione

Thiazolidindione merupakan suatu golongan obat antidiabetes oral yang

dapat meningkatkan sensitivitas insulin terhadap jaringan sasaran. Senyawa aktif

dalam golongan obat ini adalah rosiglitazone dan pioglitazone. Kerja utama senyawa

ini adalah mengurangi resistensi insulin dengan meningkatkan pengambilan glukosa

dan metabolisme dalam otot dan jaringan lemak. Obat ini tidak dianjurkan pada

pasien dengan penyakit hati akut. Efek tidak diinginkan antara lain edema, dan pada

penggunaan dalam kombinasi dengan insulin atau sulfonilurea dapat terjadi

hiperglikemia (Katzung, 2002).

e. Meglitinide

Meglitinide merupakan golongan obat yang merangsang sekresi insulin.

Senyawa aktif golongan ini adalah repaglinide. Obat ini memodulasi pengeluaran

produksi insulin sel  yang salah satunya dengan mencetuskan pelepasan insulin

segera setelah makan. Meglitinide tidak mempunyai efek langsung pada eksitosis

insulin. Repaglinide memiliki kerja yang sangat cepat, konsentrasi dan efek puncak

dalam waktu 1 jam. Repaglinide diindikasikan untuk mengontrol perjalanan glukosa

pasca-prandial. Megtilinide digunakan hati-hati pada pasien gangguan fungsi hati

(Katzung, 2002).

7. Obat tradisional

Obat tradisional bahan atau ramuan bahan berupa bahan tumbuhan, bahan

hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut,

secara turun temurun digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman

(Suharmiati dan Handayani, 2006). Obat tradisional merupakan suatu aset nasional

yang hingga saat ini tetap dimanfaatkan sebagai usaha pengobatan sendiri (self
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medication) oleh masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Praktisi kesehatan pun

sebagian telah memanfaatkan berbagai obat tradisional sebagai penunjang

pengobatan modern yang mereka berikan, tentunya dengan sediaan yang lebih

mudah digunakan, misalnya dalam bentuk jus, pil ataupun kapsul (Suharmiati dan

Handayani, 2006).

Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.4.2411 tentang ketentuan

pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia, obat tradisional

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka

(Suharmiati dan Handayani, 2006).

a. Jamu adalah obat tradisional yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi

penyusun jamu tersebut. Umumnya obat tradisional dibuat dengan mengacu pada

resep peninggalan leluhur dan klaim khasiatnya berdasarkan dasar empiris.

b. Obat herbal terstandar merupakan obat tradisional  yang disajikan dari hasil

ektraksi atau penyarian bahan-bahan alam, baik tanaman obat, binatang, ataupun

mineral. Obat herbal ditunjang oleh pembuktian ilmiah berupa penelitian

praklinis dan telah dilakukan standarisasi bahan baku yang digunakan dalam

produk jadi.

c. Fitofarmaka merupakan obat tradisional yang dapat disejajarkan dengan obat

modern. Proses pembuatannya telah terstandar dan ditunjang oleh bukti ilmiah

sampai uji klinis pada manusia (Suharmiati dan Handayani, 2006).

8. Ekstraksi

Ekstraksi adalah penarikan zat pokok yang digunakan dari bahan mentah obat

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

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

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

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

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif

dari simplisia nabati atau simlpisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai,

kemudian semua terbakar, selektif yaitu 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, selekif yaitu menarik zat yang berkhasiat (Anonim, 1995).

Pembuatan ekstrak dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode

maserasi. Istilah maserasi berasal dari bahasa latin “maserace” yang artinya

“merendam”, merupakan proses paling cepat 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).

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

pelarut lain. Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah pengerjaan dan

peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Sedangkan kerugian

dari maserasi adalah pengerjaannya lama dan penyariannya kurang sempurna

(Anonim, 1986). Maserasi umumnya dilakukan dengan cara 10 bagian simplisia

dengan derajat halus yang cocok dimasukkan dalam bejana, kemudian dituangi

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

cahaya, sambil berulang-ulang diaduk (Anonim, 1986).

9. Uji Efek Antidiabetes

Keadaan diabetes dapat diinduksi pada hewan uji dengan cara pankreatektomi

dan juga secara kimia. Zat-zat kimia yang bekerja sebagai induktor (diabetogen)

dapat digunakan zat-zat kimia antara lain aloksan, streptozosin, diaksosida,
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adrenalin, glukagon dan EDTA yang biasanya diberikan secara parenteral. Pereaksi-

pereaksi kimia untuk pembentukan warna yang lazim digunakan adalah orto-tuluidin

dan glukosa oksidase karena hasilnya dapat diandalkan (Anonim, 1993).

 Uji efek anti diabetes dapat dilakukan dengan dua metode yaitu :

a. Metode Uji Toleransi Glukosa

Prinsipnya adalah hewan uji yang telah dipuasakan 20-24 jam diberikan

larutan glukosa per oral dan pada awal percobaan sebelum pemberian obat dilakukan

pengambilan cuplikan darah sebagai kadar glukosa awal. Pengambilan cuplikan

darah diulangi setelah perlakuan pada waktu-waktu tertentu. Keadaan hiperglikemia

pada uji toleransi glukosa hanya berlangsung beberapa jam setelah pemberian

glukosa sebagai diabetogen.

b. Metode Uji dengan Perusakan Pankreas

Metode perusakan pankreas dilakukan dengan memberikan diabetogen yang

dapat menyebabkan pankreas hewan uji rusak sehingga terkondisi seperti pada

penderita diabetes mellitus. Diabetogen yang banyak digunakan adalah aloksan

karena obat ini cepat menimbulkan hiperglikemi yang permanen dalam waktu dua

sampai tiga hari. Metode uji perusakan pankreas yang lazim digunakan adalah

metode uji diabetes aloksan. Prinsip metode ini adalah induksi diabetes diberikan

pada hewan uji yang diberikan suntikan aloksan monohidrat. Penyuntikan dilakukan

secara intravena. Perkembangan keadaan hiperglikemia diperiksa setiap hari

(Anonim, 1993).
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E. Landasan Teori

Secara empirik daun seledri merupakan tanaman yang dapat digunakan  untuk

mengobati diabetes mellitus. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Riski (2008),

infusa daun seledri diduga memiliki efek penurunan kadar glukosa darah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa infusa daun seledri pada dosis

200 mg/kgBB dapat menurunkan kadar gukosa darah pada kelinci jantan yang

dibebani glukosa, sedang penelitian yang dilakukan oleh Rina (2008) ekstrak etil

asetat daun seledri mulai dosis 50 mg/kgBB sudah memberikan efek menurunkan

kadar glukosa darah yang sama dengan akarbose dosis 2,33 mg/kgBB.

Sebagai kelanjutan dari penelitian tersebut, pada penelitian ini daun seledri

diuji penurunan kadar glukosanya dengan penyarian yang berbeda yaitu

menggunakan etanol 70% yang mempunyai sifat semi polar yang diharapkan dapat

menyari semua zat aktif yang terkandung dalam daun seledri. Kandungan kimia daun

seledri antara lain saponin dan flavonoid. Saponin memiliki BM besar dan polaritas

yan tinggi (Evans, 2002). Flavonoid merupakan senyawa polar sehingga cukup larut

dalam pelarut seperti etanol, metanol, aseton dan air (Markham, 1988).

F. Hipotesis

Ekstrak etanol 70% daun seledri (Apium graveolens L) memiliki efek

menurunkan kadar glukosa darah pada kelinci jantan yang dibebani glukosa.




