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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Banyak orang yang masih menganggap penyakit diabetes merupakan

penyakit orang tua atau penyakit yang timbul karena faktor keturunan. Padahal,

setiap orang dapat mengidap diabetes, baik tua maupun muda. Tahun 2000, terdapat

sekitar 5,6 juta penduduk Indonesia yang mengidap diabetes dan menurut data WHO

tahun 2005, Indonesia menempati urutan ke-4 terbesar dalam jumlah penderita

diabetes mellitus di dunia (Soegondo, 2007). Oleh karena itu, diabetes mellitus

tercantum dalam urutan keempat prioritas penelitian nasional untuk penyakit

degeneratif setelah penyakit kardiovaskuler, serebrovaskuler, dan geriatrik. Diabetes

Mellitus (DM) adalah penyakit kronik yang timbul karena terlalu banyak glukosa

dalam darah (Rimbawan dan Siaginan, 2004).

Peningkatan kadar gula darah sebenarnya dapat dicegah bila penderita

diabetes mellitus bisa mengontrol kadar gula darahnya agar selalu dalam batas

normal. Diantaranya dengan menerapkan pola hidup sehat, menjalankan pola makan

yang baik, melakukan aktivitas fisik (olah raga) secara teratur dan memadai, dan

tidak segan untuk melakukan pemeriksaan gula darah secara berkala. Namun,

melihat pola hidup saat ini mengakibatkan penderita diabetes mellitus harus segera

melakukan pengobatan, terlebih lagi penyakit ini memiliki ancaman komplikasi.

Bentuk komplikasinya antara lain: gangguan ginjal, gangguan penglihatan,

gangguan seksual, kerusakan saraf, gangguan peredaran darah dan jantung, serta

mudah terkena infeksi (Anonimb, 2007). Pengobatan yang harus dilakukan menjadi
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tidak murah, apalagi terjadi komplikasi sehingga penderita diabetes mellitus harus

mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang cukup lama. Padahal obat sintetis

kimia (obat konvensional) yang dikonsumsi dan beredar di pasaran cukup mahal.

Indonesia memiliki tanaman-tanaman yang diduga berkhasiat untuk

pengobatan, termasuk pengobatan diabetes mellitus dan telah digunakan secara

turun-temurun karena selain efek samping relatif kecil juga harga lebih ekonomis.

Pengobatan secara tradisional ini lebih menekankan pada keluhan-keluhan subjektif

(Subroto, 2006). Salah satu tanaman obat di Indonesia yang menjadi sumber bagi

bahan baku obat diabetes mellitus adalah tanaman jaka tuwa, dengan semua bagian

tanaman yang dapat digunakan dalam pengobatan diabetes. Hal ini berdasarkan pada

pemakaian secara empiris yang digunakan oleh beberapa negara seperti India, Peru,

dan Brazil, serta merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Universitas

Annamalai di India dengan metode induksi aloksan yang menggunakan tikus putih

galur Wistar dengan dosis 200 mg/kg BB melalui mekanisme stimulasi sekresi

insulin menunjukkan hasil yang signifikan terhadap penurunan glukosa darah (Pari

dan Lattha, 2004). Indonesia belum banyak penelitian secara ilmiah tentang obat

tradisional, sementara pengguna obat tradisional semakin meningkat dan menuntut

adanya bukti-bukti ilmiah. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terhadap efek

penurunan kadar glukosa darah ekstrak air herba jaka tuwa untuk menjamin

kebenaran penggunaannya sebagai obat antidiabetes dan memberikan informasi

tentang khasiat ekstrak air herba jaka tuwa dengan dasar bukti yang dapat

dipertanggungjawabkan, serta memperkenalkan khasiat tanaman jaka tuwa kepada

masyarakat karena tanaman jaka tuwa merupakan tanaman yang tumbuh secara liar

di lingkungan sekitar kita.
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B. PERUMUSAN MASALAH

Apakah ekstrak air jaka tuwa (Scoparia dulcis L) mempuyai efek penurunan

kadar glukosa darah pada kelinci jantan yang dibebani glukosa?.

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk merngetahui efek penurunan

kadar glukosa darah ekstrak air herba jaka tuwa (Scoparia dulcis L) pada kelinci

jantan yang dibebani glukosa.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus (DM) merupakan penyakit kelainan metabolisme yang

disebabkan kurangnya hormon insulin. Hormon insulin dihasilkan oleh sekelompok

sel beta di kelenjar pankreas dan sangat berperan dalam metabolisme glukosa dalam

sel tubuh. Hormon insulin normalnya dilepaskan secara langsung ke dalam sirkulasi

darah dari kantong-kantong kecil sel yang dinamakan pulau-pulau langerhans, yang

tersebar di seluruh kelenjar pankreas (kelenjar perut). Pankreas terletak di perut

sebelah atas, tepat di bawah hati, sebagian di belakang lambung, dikelilingi usus

halus. Setiap kenaikan kadar glukosa darah memicu pulau-pulau dalam pankreas

untuk menghasilkan insulin, kemudian dilepas ke dalam pembuluh darah yang

melewati pankreas. Dengan cara ini, melalui darah, insulin bisa menemukan

jalannya ke seluruh jaringan tubuh (Wise, 2002).

Kadar glukosa yang tinggi dalam tubuh tidak bisa diserap semua dan tidak

mengalami metabolisme dalam sel. Akibatnya, seseorang akan kekurangan energi,

sehingga mudah lelah dan berat badan terus turun. Kadar glukosa yang berlebih
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tersebut dikeluarkan melalui ginjal dan dikeluarkan bersama urine. Gula memiliki

sifat menarik air sehingga menyebabkan seseorang banyak mengeluarkan urine dan

selalu merasa haus (Soegondo, 2007).

Diabetes mellitus diartikan pula sebagai penyakit metabolisme yang termasuk

dalam kelompok gula darah yang melebihi batas normal atau hiperglikemia (lebih

dari 120 mg/dl atau 120 mg%). Karena itu DM sering disebut juga dengan penyakit

gula. Sekarang, penyakit gula tidak hanya dianggap sebagai gangguan metabolisme

karbohidrat, tetapi juga menyangkut metabolisme protein dan lemak. Akibatnya DM

sering menimbulkan komplikasi yang bersifat menahun (kronis), terutama pada

struktur dan fungsi pembuluh darah. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, akan timbul

komplikasi lain yang cukup fatal, seperti penyakit jantung, ginjal, kebutaan,

aterosklerosis, bahkan sebagian tubuh bisa diamputasi (Anonimb, 2007).

Kadar gula darah sepanjang hari bervariasi dimana gula darah akan

meningkat setelah makan dan kembali normal dalam waktu 2 jam. Kadar gula darah

yang normal pada pagi hari setelah malam sebelumnya berpuasa adalah antara

70-110 mg/dL darah. Kadar gula darah biasanya kurang dari 120-140 mg/dL pada

2 jam setelah makan atau minum cairan yang mengandung gula maupun karbohidrat

lainnya. Kadar gula darah yang normal cenderung meningkat secara ringan tetapi

progresif (bertahap) setelah usia 50 tahun, terutama pada orang-orang yang tidak

aktif bergerak. Peningkatan kadar gula darah setelah makan atau minum merangsang

pankreas menghasilkan insulin sehingga mencegah kenaikan kadar gula darah

(Anonima, 2007).

Selama ini pengobatan diabetes mellitus biasanya dilakukan dengan

pemberian obat-obat Oral Anti Diabetik (OAD), atau dengan suntikan insulin. Di
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samping itu banyak pula di antara penderita yang berusaha mengendalikan kadar

glukosa darahnya dengan cara tradisional menggunakan bahan alam. Berdasarkan

terapinya, diabetes diklasifikasikan menjadi 2 golongan, yakni :

a. Insulin Dependent Diabetes Mellitus atau IDDM

Penderita diabetes jenis IDDM tidak dapat memproduksi insulin. Diabetes

jenis IDDM timbul bila pankreas kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan

insulin. Ciri-ciri tipe penyakit jenis IDDM adalah tergantung pada suntikan insulin

untuk mencegah ketosis dan memelihara kelangsungan hidup karena penderita

tersebut menderita insulinopenia, yaitu keadaan sangat kekurangan insulin. Jenis tipe

ini tidak mempunyai autoimun dan kebanyakan dimulai pada usia setelah 40 tahun.

b. Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus atau NIDDM.

Penderita diabetes jenis NIDDM, pankreas masih berfungsi tetapi

menunjukkan defisiensi relatif, sehingga tubuh kehilangan kemampuan untuk

memanfaatkan insulin secara efektif. Penderita tidak selalu tergantung pada

pemberian insulin, sehingga cukup menerima obat lain yang merangsang produksi

insulin. Ciri-ciri penyakit jenis NIDDM : tipe non obesitas, berat badan penderita

kurang dari 120% berat badan ideal, berlaku baik untuk pengguna insulin atau tanpa

insulin. Tipe obesitas dengan berat badan lebih, berlaku baik untuk pengguna insulin

atau tanpa insulin (Dzulkarnaen dkk., 1997).

1) Gejala – Gejala Diabetes

Gejala utama diabetes yaitu poliuria merupakan efek langsung kadar glukosa

darah yang tinggi, yaitu apabila kadar glukosa darah tinggi maka glukosa akan

sampai ke air kemih, sehingga ginjal akan membuang air tambahan untuk

mengencerkan glukosa yang hilang. Karena ginjal menghasilkan air kemih yang
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banyak, maka meningkatkan buang air kecil pada penderita. Akibat dari poliuria

penderita merasakan haus yang berlebihan sehingga banyak minum (polidipsi).

Akibat lain dari poliuria adalah polifagi, hal ini dapat terjadi karena kalori banyak

yang hilang ke dalam air kemih yang mengakibatkan penderita mengalami

penurunan berat badan, sehingga penderita merasakan lapar yang luar biasa, untuk

menggantikan itu semua penderita meningkatkan makannya. Gejala lainnya yaitu

merasa lelah dan lemah hampir di sepanjang waktu, pusing, mual, berkurangnya

ketahanan selama melakukan olah raga, luka dan cedera yang sulit sembuh, rasa

kebas dan kesemutan pada kaki, infeksi kulit, penglihatan yang kabur dan kulit

kering atau gatal (Anonima, 2007).

Pada penyakit diabetes IDDM gejala muncul secara tiba-tiba pada saat usia

anak-anak (di bawah 20 tahun), sebagai akibat dari adanya kelainan genetika,

sehingga tubuh tidak dapat memproduksi insulin dengan baik (Okta, 2002). Gejala-

gejala diabetes jenis IDDM seperti : sering buang air kecil dan meningkatnya rasa

haus, diakibatkan karena darah mengandung lebih banyak glukosa daripada yang

dapat diserap oleh ginjal, glukosa dikeluarkan bersama urin. Rasa lapar yang

berlebihan dan merasa lelah serta lemah sepanjang waktu, diakibatkan ketika insulin

yang memadai tidak melekat pada reseptor, sehingga sel-sel tubuh tidak memperoleh

energi apapun. Menurunnya berat badan diakibatkan ketiadaan insulin, sehingga sel-

sel tidak bisa memperoleh energi. Pada akhirnya energi diperoleh dari lemak dan

otot-otot. Ketika energi diperoleh dari lemak dan otot, maka akan mengakibatkan

kehilangan berat badan (Soegondo, 2007). Sedangkan gejala-gejala diabetes jenis

NIDDM muncul secara perlahan-lahan sampai menjadi gangguan yang jelas, dan

pada tahap permulaannya sama seperti gejala diabetes IDDM (Okta, 2002).
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Faktor-faktor kecenderungan diabetes :

a). Keturunan

Gen obes berperan menyebabkan diabetes. Gen ini merupakan gen yang

membawa sifat obesitas yang berperan menyebabkan diabetes, dan mengatur berat

badan melalui protein pemberi kabar apakah seseorang lapar atau tidak, sehingga

orang yang memiliki gen ini akan cenderung terkena diabetes (Anonima, 2007).

b). Kegemukan dan Obesitas

Kegemukan adalah kondisi berat tubuh melebihi berat normal, sedangkan

obesitas adalah kondisi kelebihan berat badan karena timbunan lemak untuk pria dan

wanita masing-masing 20% dan 25% dari berat tubuh. Selain menyebabkan masalah

emosional dan psikologi seperti kurangnya kepercayaan diri karena penampilan

kurang menarik, obesitas juga berdampak pada masalah fisiologis yaitu

meningkatnya resiko menderita berbagai penyakit (Wise, 2002).

Obesitas bisa menyebabkan diabetes terutama bila telah berlangsung lama.

Obesitas yang paling bahaya adalah obesitas abdominal (timbunan lemak di sekitar

rongga perut). Cara sedehana untuk mengetahui obesitas abdominal adalah dengan

mengukur panjang lingkar pinggang. Obesitas abdominal bagi masyarakat Asia

dianggap beresiko menderita penyakit bila panjang lingkar pinggang untuk wanita

dan pria masing-masing 80 cm dan 90 cm. Obesitas ini berkaitan dengan resistensi

insulin. Resistensi insulin berdampak pada terganggunya sistem homeostatis glukosa

(pengaturan taraf glukosa dalam darah). Implikasi kliniknya adalah intoleransi

glukosa yang menyebabkan timbulnya diabetes jenis NIDDM (Rimbawan dan

Siagian, 2004).

c). Infeksi virus
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Beberapa infeksi virus bisa merusak sel-sel beta di dalam pankreas. Virus

penyebab DM adalah rubela, mumps, dan human coxsackie virus B4. Melalui

mekanisme infeksi sitolitik dalam sel beta, virus ini mengakibatkan destruksi atau

perusakan sel. Bisa juga, virus ini menyerang melalui reaksi autoimunitas yang

menyebabkan hilangnya autoimun dalam sel beta. Diabetes mellitus akibat bakteri

masih belum bisa dideteksi. Namun, para ahli kesehatan menduga bakteri cukup

berperan menyebabkan DM.

d). Bahan toksik atau beracun

Bahan beracun yang mampu merusak sel beta secara langsung adalah

alloxan, pyrinuron (rodentisida), dan streptozotocin (produk dari sejenis jamur).

Bahan lain adalah sianida yang berasal dari singkong.

e). Gaya hidup yang tidak aktif

Merubah pola makan yang seimbang (menghindari makanan yang banyak

mengandung protein, lemak, gula, dan garam), melakukan aktivitas fisik minimal

30 menit setiap hari (berenang, bersepeda, jalan cepat), serta rajin memeriksakan

kadar gula urin setiap tahun. Diyakini bahwa olahraga dan aktivitas fisik

meningkatkan pengaruh insulin atas sel-sel (Anonimb, 2007).

2) Pengobatan Diabetes Mellitus

Terdapat dua jenis terapi antidiabetes, yaitu :

a). Antidiabetes suntikan yang hanya terdiri dari satu jenis zat aktif yaitu insulin,

yang diberikan secara intravena (i.v), intramuskular (i.m) atau subkutan (s.c).

Insulin diberikan kepada penderita diabetes jenis IDDM. Cara kerja

antidiabetes suntikan (insulin) adalah dengan memasok insulin dari luar

(Donatus, 1995).
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b). Antidiabetes oral adalah obat yang digunakan dalam terapi untuk pengobatan

diabetes peroral. Antidiabetes oral juga disebut hipoglikemik oral, yang

digunakan untuk mengurangi kadar gula darah dan diberikan peroral untuk

pasien (Donatus, 1995).

Obat-obatan yang lazim digunakan untuk pengobatan diabetes :

(1).Sulfonilurea

Sulfonilurea banyak digunakan untuk mengobati diabetes jenis NIDDM

(diabetes tidak tergantung insulin). Obat golongan sulfonilurea mempunyai efek

utama meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta langerhans di pankreas. Cara

kerjanya, mengikat reseptor sulfonilurea (SUR1) di sel beta, sehingga memicu

depolarisasi membran sel beta dan mendorong sekresi insulin. Efek samping yang

perlu diperhatikan adalah kadar gula darah terlalu rendah (Anonim, 2002).

Generasi pertama dari sulfonilurea adalah tolbutamid dan khlorpropamid,

generasi kedua adalah glibenklamid dan gliklazid. Generasi ketiga (terbaru) adalah

glimepirid (Anonim, 2002). Obat-obatan ini berbeda satu sama lain terutama

dalam hal durasi aksi dan dosis yang dianjurkan setiap hari. Tolbutamida memiliki

durasi jangka pendek dan perlu diberikan 2-3 kali sehari. Klorpropamida bisa

bekerja sampai 3 hari dan aksinya dapat terakumulasi sampai tingkat yang parah

jika diberikan setiap hari (Mutschler, 1986).

Glibenklamida cocok untuk diberikan sekali sehari pada pagi hari

(Handoko dan Suharto, 1995, Mutschler, 1986). Glibenklamida, khasiat

hipoglikemiknya 100 kali lebih kuat daripada tolbutamida. Resiko hipoglikemik

juga lebih besar dan lebih sering terjadi. Pola kerjanya lain dengan sulfonilurea

lain, yaitu dengan dosis tunggal pagi hari mampu menstimulasi sekresi insulin
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pada setiap pemasukan glukosa (selama makan). Dengan demikian selama 24 jam

tercapai regulasi darah optimal yang mirip pola normal. Persentase pengikatan

pada protein di atas 99%, dengan plasma t1/2 nya 10 jam. Kerjanya dapat bertahan

24 jam. Dalam hati zat ini dapat dirombak menjadi metabolit kurang aktif, yang

diekskresikan sama rata lewat kemih dan tinja (Tjay dan Rahardja, 2002).

Dosis permulaan glibenklamida 1 kali sehari 2,5-5 mg, bila perlu dinaikkan

setiap minggu sampai maksimal 2 kali sehari 10 mg (Tjay dan Rahardja, 2002).

Glibenklamida mengandung tidak kurang dari 99,0% dan tidak lebih dari 101,0%

C23ClN3O5S, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Pemeriannya,

glibenklamia adalah serbuk hablur, putih atau hampir putih, tidak berbau atau

hampir tidak berbau. Glibenklamida praktis tidak larut dalam air dan dalam eter,

sukar larut dalam etanol dan dalam metanol, larut sebagian dalam kloroform

(Anonim, 1995). Adapun stuktur glibenklamida dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Kimia Glibenklamida (Mutschler, 1986)

Sifat khusus dari glibenklamida yaitu :

(a). Mempunyai sifat hipoglikemik yang kuat, sehingga para penderita harus selalu

diingatkan agar tidak melewatkan jadwal makan.

(b).Mempunyai efek antiagregasi trombosit.

OCH3

Cl

NH NHSO2CH2NH CH2C

O

C

O
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(c). Dalam batas-batas tertentu masih dapat diberikan pada penderita dengan

kelainan faal hati dan atau ginjal (Anonim, 1995).

(2).Biguanida

Contoh dari kelompok obat-obatan biguanida adalah metformin. Obat ini

sering diresepkan pada pasien dengan obesitas yang refrakter hiperglikemia,

disebabkan oleh kerja insulin yang tidak efektif. Mekanisme kerja obat ini adalah

menstimulasi glikolisis secara langsung dalam jaringan dengan meningkatkan

eliminasi glukosa dari darah, menurunkan glukoneogenesis hati, melambatkan

absorpsi glukosa dari saluran cerna dengan meningkatkan perubahan glukosa

menjadi laktat oleh enterosit, dan menurunkan kadar glucagon plasma. Metformin

memiliki waktu paruh 1,5-3 jam, tidak terikat pada protein plsma, tidak

dimetabolisme dan diekskresikan oleh ginjal sebagai senyawa aktif.

(3).Inhibitor alfa-glukosidase

Contoh dari kelompok inhibitor alfa-glukosidase adalah acarbose. Obat ini

merupakan penghambat kompetitif alfa-glukosidase usus, memodulasi pencernaan

postprandial dan absorpsi zat tepung serta disakarida. Mekanisme kerja hambatan

enzim adalah meminimalkan pencernaan pada usus bagian atas dan menunda

pencernaan (dan juga absorpsi) zat tepung dan sakarida yang masuk pada usus

kecil bagian distal, sehingga dapat menurunkan glikemik setelah makan sebanyak

45-69 mg/dl dan menciptakan efek hemat-insulin. Sasaran afinitas kerja acarbose

ini adalah sucrase, maltase, glycoamylase, dextranase, dan isomaltase. Efek

samping dari obat ini adalah flatulansi, diare, rasa nyeri pada abdominal,

meningkatkan gas di dalam perut (Katzung, 2002). Struktur acarbose disajikan

pada Gambar 2.
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Gambar 2. Struktur Akarbose (Katzung, 2002)

(4).Meglitinida

Obat golongan meglitinida dapat dikombinasikan dengan metformin

yang digunakan pada pengobatan diabetes NIDDM sebagai tambahan untuk

penderita yang hiperglikemiknya tidak dapat dikontrol secara memuaskan

dengan diet dan olahraga.

(5).Thiazolidinedione

Golongan obat thiazolidinedione dapat digunakan bersama sulfonilurea,

insulin dan metformin untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah (Tjay dan

Rahardja, 2002).

1. Obat tradisional

Menurut UU 23 tahun 1992, obat tradisional adalah ramuan bahan berupa

bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sedian sarian (galenik), atau

campuran campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah

digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Obat tradisional oleh

Departemen Kesehatan Republik Indonesia diklasifikasikan sebagai jamu, obat

herbal terstandar dan fitofarmaka.
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a. Jamu merupakan obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral

dan sediaan galeniknya merupakan campuran dari bahan-bahan tersebut yang

dipergunakan dalam upaya pengobatan berdasarkan pengalaman. Jamu harus

memiliki kriteria aman, klaim khasiat berdasarkan data empiris, dan

memenuhi persyaratan mutu. Ciri spesifiknya adalah penyajiannya dalam

bentuk segar dan bahan yang digunakan tidak mengalami perubahan,

biasanya hanya ditambah air dan direbus.

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

ekstraksi atau penyarian bahan alam, baik tanaman obat, binatang, maupun

mineral. Proses pembuatan obat herbal lebih sulit dibanding pembuatan

jamu, karena dibutuhkan peralatan yang lebih mahal, dan tenaga ahli untuk

membuat ekstrak. Penelitian ini meliputi standarisasi kandungan senyawa

berkhasiat dalam bahan penyusun, standarisasi pembuatan ekstrak yang

higienis, dan uji toksisitas akut maupun kronis. Obat herbal terstandar harus

memenuhi kriteria aman, klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau uji

praklinik, bahan baku yang digunakan telah terstandar, dan memenuhi

persyaratan mutu.

c. Fitofarmaka merupakan sediaan obat yang telah dibuktikan keamanan dan

khasiatnya. Bahan baku terdiri dari simplisia tumbuhan atau sediaan galenik

yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku, sehingga sediaan tersebut

terjamin keseragaman komponen aktif, khasiat dan keamanannya

(Suharmiati, 2006). Data-data ilmiah yang diperlukan obat tradisional

sebagai syarat untuk menjadi fitofarmaka adalah : data ilmiah tentang uji
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farmakologi, uji keamanan (toksikologi) pada hewan-hewan percobaan, dan

uji klinik pada manusia (Pramono, 1998).

3. Uraian tanaman Scoparia dulcis L

a. Nama daerah tanaman

Jawa : Grinje Menir, Grinje jepun

Sunda : jaka tuwa

b. Nama Umum : Jaka tuwa

( Anonim, 1999)

c. Sistematika Tanaman Jaka Tuwa

Divisi : Spermatophyta

Sub divisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledonae

Bangsa : Solanales

Suku : Scorphulariaceae

Marga : Scoparia

Jenis : Scoparia dulcis L

( Anonim, 1999)

d. Morfologi tanaman

Merupakan tumbuhan liar yang umumnya ditemukan di pematang sawah,

pinggir jalan, tepi-tepi sungai atau disemak-semak, dari ketinggian 10 m sampai

800 m di atas permukaan laut (Anonim, 1999). Pengumpulan bahan dapat

dilakukan sepanjang tahun. Habitus tanaman ini terna, tegak, tinggi 0,2-0,8 m.

Daun jaka tuwa ciri-cirinya : tunggal, berkarang 3, bentuk helaian bulat telur

memanjang, ujung runcing-tumpul, tepi bergerigi, pangkal runcing tumpul,
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pertulangan menyirip, permukaan halus, panjang 1-3 mm, lebar 3-15 mm, hijau.

Bunga: tunggal atau tersusun dalam kerangka, di ketiak daun, panjang tangkai ±

1 cm, daun kelopak 4, berlepasan, ujung runcing, kaku, diameter 6-7 mm, ungu

pucat, benang sari banyak, panjang 2 mm, putik 1, pendek; Buah bulat telur,

tumpul, beralur 4, panjang 2-3 mm, coklat kehitaman. Biji: kecil, banyak, coklat.

Akar tunggang, putih kotor (Backer and Van Den Brink, 1965).

e. Komponen kimia tanaman jaka tuwa

Seluruh bagian dari tanaman jaka tuwa mengandung komponen senyawa

kimia antara lain saponin dan flavonoida, sedangkan pada akarnya mengandung

alkaloida (Anonim, 1999).

f. Manfaat

Manfaat tanaman jaka tuwa secara tradisional dapat digunakan sebagai

obat disentri, peluruh air seni dan obat batuk (Anonim, 1999). Daun dan tangkai

jaka tuwa berkhasiat sebagai antidiabetes (Oudhia, 2004).

4. Penyarian

a. Definisi

Penyarian adalah peristiwa memindahkan massa zat aktif yang semula

berada di dalam sel, ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif larut di dalam

cairan penyari. Secara umum penyarian akan bertambah baik apabila permukaan

simplisia yang bersentuhan dengan cairan penyari semakin luas (Ansel, 1989).

b. Metode Penyarian

Metode penyarian antara lain infusa dan decocta. Infusa adalah sediaan

cair yang dibuat dengan menyari simplisia dengan air pada suhu 900 C selama 15

menit (Anonim, 1979). Decocta adalah infusa dengan pemanasan selama 30
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menit (Anonim, 1929). Decocta atau infusa merupakan proses penyarian yang

umumnya digunakan untuk menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air

dari bahan-bahan nabati. Penyarian dengan cara ini menghasilkan sari yang tidak

stabil dan mudah tercemar oleh kuman dan kapang. Sari yang diperoleh tidak

boleh disimpan lebih dari 24 jam (Anonim,1986).

Pembuatan decocta dengan mencampur simplisia pada derajat halus yang

cocok dengan air secukupnya, dipanaskan di atas tangas air selama 30 menit

terhitung mulai suhu 900 C sambil sekali-kali diaduk. Diserkai selagi panas

menggunakan kain flannel, ditambahkan air panas secukupnya melalui ampas

hingga diperoleh volume decocta yang dikehendaki. Kecuali dinyatakan lain,

infusa yang mengandung bukan bahan berkhasiat keras dibuat dengan

menggunakan 10% simplisia (Anonim, 1995).

c. Cairan penyari

Pemilihan cairan penyari harus mempertimbangkan beberapa faktor yaitu

cairan penyari harus memenuhi kriteria netral, tidak mudah menguap, tidak

mudah terbakar, selektif, tidak mempengaruhi zat berkhasiat, dan diperbolehkan

oleh peraturan. Farmakope Indonesia menetapkan untuk proses penyarian,

larutan penyari yang digunakan adalah air, eter dan penyarian pada pembuatan

obat tradisional (Anonim, 1986). Selain air dan eter, etanol atau campuran etanol

dan air juga dapat digunakan sebagai cairan penyari (Anonim, 2000).

d. Simplisia

Simplisia adalah bahan alam yang dipergunakan sebagai obat yang belum

mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain simplisia

merupakan bahan yang dikeringkan. Simplisia dapat berupa simplisia nabati,
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hewani dan pelikan atau mineral. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa

tanaman utuh, bagian tanaman dan eksudat tanaman. Eksudat tanaman adalah isi

sel yang secara spontan keluar atau yang dengan cara tertentu dikeluarkan dari

sel tanaman, atau zat-zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan

dari tanamannya (Anonim, 1985).

5. Pengukuran Kadar Glukosa Darah

Secara umum metode pengukuran glukosa darah dapat ditentukan dengan

beberapa cara yaitu:

a. Metode Kondensasi Gugus Amin

Prinsip : aldosa dikondensasi dengan orto toluidin dalam suasana asam dan

menghasilkan larutan berwarna hijau setelah dipanaskan. Kadar glukosa

dapat ditentukan sesuai dengan intensitas warna yang terjadi, diukur secara

spektrofotometri.

b. Metode Enzimatik

Glukosa dapat ditentukan kadarnya secara enzimatik, misalnya dengan

penambahan enzim glukosa oksidase (GOD). Dengan adanya oksigen atau

udara, glukosa dioksidasi oleh enzim menjadi asam glukuronat disertai

pembentukan H2O2. Enzim peroksidase (POD) mengakibatkan H2O2

membebaskan O2 yang mengoksidasi akseptor kromogen yang sesuai serta

memberikan warna yang sesuai pula. Kadar glukosa darah ditentukan

berdasarkan intensitas warna yang terjadi, diukur secara spektrofotometri.

c. Metode Reduksi

Prinsip : kadar glukosa darah ditentukan secara reduksi dengan

menggunakan suatu oksidan ferisianida yang direduksi menjadi ferosianida
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oleh glukosa dalam suasana basa dengan pemanasan. Kemudian kelebihan

garam feri dititrasi secara iodometri.

d. Metode Pemisahan Glukosa

Prinsip : glukosa dipisahkan dalam keadaan panas dengan antron atau timol

dalam suasana asam sulfat pekat. Glukosa juga dapat dipisahkan secara

kromatografi, akan tetapi jarang dilakukan (Dzulkarnaen dkk., 1997).

E. LANDASAN TEORI

Tanaman jaka tuwa mengandung senyawa kimia seperti flavonoid, saponin,

dan alkaloid yang diduga berkhasiat untuk menurunkan kadar glukosa darah. Hal ini

berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Pari dan Latha tahun 2004 di

Universitas Annamalai India. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak air herba

jaka tuwa dengan dosis 200 mg/kgBB memberikan hasil yang signifikan terhadap

penurunan kadar glukosa darah pada tikus putih galur Wistar dengan metode induksi

aloksan.

Penelitian ini menggunakan simplisia herba jaka tuwa yang diduga dapat

menurunkan kadar glukosa darah. Penyarian dilakukan dengan pelarut air

berdasarkan kandungan senyawa kimia dari jaka tuwa antara lain flavonoid, saponin

yang terdapat pada seluruh bagian tanaman dan alkaloid yang terdapat pada akar.

Saponin mempunyai kepolaran yang tinggi (Evans, 2002), flavonoid merupakan

senyawa polar, adanya gula pada flavonoid menyebabkan flavonoid larut dalam air

(Markham, 1988), dan alkaloid dalam bentuk garam biasanya larut dalam air (Taylor

dkk., 1988). Berdasarkan dari sifat semua senyawa yang terkandung dalam tanaman

jaka tuwa diatas dapat tersari dalam air.
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F. HIPOTESES

Ekstrak air herba jaka tuwa (Scoparia dulcis L.) diduga mempunyai

kemampuan menurunkan kadar glukosa darah pada kelinci jantan yang dibebani

glukosa.


