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BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

 Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit metabolisme kronik yang 

secara nyata berdampak pada kesehatan, kualitas hidup dan harapan hidup 

penderita serta pada sistem asuhan kesehatan pada umumnya. Olah raga, diet dan 

pengontrolan berat badan yang dilakukan secara kontinyu merupakan hal penting 

dan utama serta efektif dalam memperbaiki homeostatis glukosa. Namun 

pengelolaan life style tersebut tidak mencukupi dan mengalami kesulitan dalam 

pelaksanaan sehingga penderita lebih memilih terapi minum obat (obat diabetes) 

atau insulin (Santosa dan Zaini, 2002). 

 Masyarakat lebih menyukai obat tradisional sebagai terapi alternatif 

dibanding obat modern karena obat tradisional dinilai lebih murah, alamiah dan 

mudah didapat mengingat obat modern yang cukup mahal dan dapat 

menimbulkan efek samping yang merugikan. Atas dasar inilah mendorong perlu 

dilakukannya pembuktian ilmiah obat tradisional yang dapat digunakan sebagai 

obat DM ( Nugroho, 2004). 

Salah satu cara untuk mengatasi DM adalah dengan melakukan terapi yang 

disebut terapi herbal, yaitu suatu proses penyembuhan DM dengan menggunakan 

ramuan berbagai tanaman berkhasiat obat. Saat ini terapi seperti ini sedang 

popular di kalangan masyarakat karena dinilai sebagai pengobatan yang 

mempunyai efek samping sedikit, murah, dan mudah didapat. Biasanya terapi 
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herbal digunakan sebagai pengobatan alternatif, namun ada sebagian masyarakat 

yang sengaja melakukannya sebagai tindakan pencegahan terhadap suatu penyakit 

atau yang bersifat sebagai tindakan preventif (Utami, dkk., 2003). 

Sejak zaman nenek moyang buah merah sudah dimanfaatkan oleh 

masyarakat Papua, terutama yang tinggal di pedalaman. Hingga sekarang buah 

merah masih digunakan masyarakat Papua. Buah merah dimanfaatkan dalam 

empat hal pokok, yaitu sebagai bahan pangan, bahan pewarna alami, bahan 

kerajinan, dan sebagai bahan obat untuk berbagai penyakit seperti kanker, tumor, 

jantung, diabetes, kolesterol, hipertensi, dan stroke (Budi, 2005). 

Kandungan bahan aktif yang ada di dalam buah merah dan manfaatnya 

pertama kali ditemukan oleh Budi melalui penelitian yang dilakukan sejak tahun 

2001. Penelitian berawal dari kecurigaannya terhadap kondisi fisik, kesehatan, 

dan keuletan yang diperlihatkan oleh masyarakat Jayawijaya. Dari hasil 

penelitiannya tersebut terbukti bahwa buah merah mengandung senyawa aktif 

yang dapat menangkal atau menghambat zat-zat radikal dalam tubuh. Buah merah 

sebagai salah satu tanaman obat juga memiliki prospek yang baik untuk 

dikembangkan. Salah satu alasan pengembangannya adalah kandungan aktifnya 

beragam dan cukup tinggi sehingga mampu mencegah dan mengobati berbagai 

penyakit (Budi, 2005) 

Kandungan dalam buah merah yang kaya lemak dan asam lemak serta zat 

aktif  lainnya, maka digunakan larutan penyari etil asetat karena lemak dapat larut 

dalam etil asetat. 
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B. Perumusan Masalah 

 Apakah ekstrak etil asetat buah merah (Pandanus conoideus Lam.) 

memiliki efek hipoglikemik pada kelinci jantan New Zealand yang dibebani 

glukosa dan berapa persentase penurunan kadar glukosa darah yang dihasilkan? 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui adanya efek hipoglikemik dan 

besarnya persentase penurunan kadar glukosa darah dari ekstrak etil asetat buah 

merah (Pandanus conoideus Lam.) pada kelinci jantan New Zealand yang 

dibebani glukosa. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Metabolisme karbohidrat 

Polisakarida atau karbohidrat yang merupakan komponen utama bahan 

makanan dalam proses pencernaan dan metabolismenya akan diubah menjadi 

monosakarida, protein dan komponen lain yang mengandung gugus N diubah 

menjadi asam amino sedangkan lipid diubah menjadi asam lemak dan gliserol 

(Wirahadikusuma, 1985). 

  Setelah proses penyerapan melalui dinding usus halus, sebagian besar 

monosakarida dibawa oleh aliran darah ke hati. Di dalam hati, monosakarida 

mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, oksidasi menjadi CO2 dan 

H2O, atau dilepaskan untuk dibawa dengan aliran darah ke bagian tubuh yang 

memerlukannya. Sebagian lain monosakarida dibawa langsung ke sel jaringan 
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tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Bila kadar glukosa dalam 

darah meningkat sebagai akibat naiknya proses pencernaan dan penyerapan 

karbohidrat, sintesis glikogen dari glukosa oleh hati akan naik. Sebaliknya bila 

kadar glukosa menurun, misalnya akibat latihan olah raga, glikogen diuraikan 

menjadi glukosa untuk selanjutnya mengalami proses katabolisme menghasilkan 

energi yang dibutuhkan oleh tubuh (Wirahadikusuma, 1985).  

  Kadar glukosa dalam darah diatur oleh beberapa hormon. Insulin yang 

dihasilkan kelenjar pankreas menurunkan kadar glukosa dengan menaikkan 

pembentukan glikogen dari glukosa. Semua faktor bekerja sama secara 

terkoordinasi mempertahankan kadar glukosa tetap normal untuk menunjang 

berlangsungnya metabolisme secara optimum (Wirahadikusuma, 1985). 

2. Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus, penyakit gula, atau kencing manis, diketahui sebagai 

suatu penyakit yang disebabkan oleh adanya gangguan menahun terutama pada 

sistem metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein dalam tubuh. Gangguan 

metabolisme tersebut disebabkan kurangnya produk hormon insulin, yang 

diperlukan dalam proses pengubahan gula menjadi tenaga serta sintesis lemak 

(Lanywati, 2001). Pada keadaan ini, keperluan tubuh akan insulin meningkat. Jika 

terdapat kekurangan insulin meskipun kekurangannya hanya sedikit, glukosa 

dalam darah tidak bisa memasuki sel-sel jaringan dengan sempurna. Maka 

kadarnya dalam darah tetap di atas normal meskipun tidak makan apapun. Setelah 

makan, kadar glukosa darah naik lebih tinggi untuk waktu yang lama. Kenaikan 

kadar glukosa darah di atas normal itu dinamakan hiperglikemia  (Wise, 2002). 
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Diabetes mellitus disebabkan oleh hormon insulin penderita yang tidak 

mencukupi atau tidak efektif sehingga tidak dapat bekerja secara normal. Insulin 

yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas penting untuk menjaga keseimbangan 

kadar glukosa darah, yaitu pada waktu puasa antara 90-120 mg/dl, dan dua jam 

sesudah makan di bawah 140 mg/dl. Bila terjadi gangguan pada insulin, baik 

secara kualitas maupun kuantitas, keseimbangan tersebut akan terganggu, dan 

kadar glukosa darah cenderung naik. Tanda dan gejala DM antara lain rasa haus, 

banyak kencing, rasa lapar, badan lemas, kesemutan, mata kabur, mulut kering. 

Jika penyakit DM dibiarkan begitu saja, akan menimbulkan komplikasi yang 

cukup fatal, seperti penyakit jantung, ginjal, kebutaan dan amputasi. Komplikasi 

DM yang paling berbahaya adalah komplikasi pada pembuluh darah. Pembuluh 

darah besar maupun kecil penderita DM mudah menyempit dan tersumbat oleh 

gumpalan darah. Penyempitan pembuluh darah pada penderita DM disebut 

angiopati diabetik, yang pada pembuluh darah besar disebut makroangiopati 

diabetik, yang dapat mengakibatkan kerusakan pada jantung, otak dan kaki. 

Sedangkan angiopati diabetik pada pembuluh darah kecil atau kapiler disebut 

mikroangiopati diabetik. Misalnya, pada retina mata disebut retinopati diabetik

dan pada ginjal disebut nefropati diabetik (Tjokroprawiro, 1999).

Menurut Wise (2002) gejala-gejala yang biasanya tampak pada penderita 

DM adalah sebagai berikut : 

a) Pada tahap awal, bila timbunan glukosa hanya sedikit, tidak ada gejala sama 

sekali. Ketika kadar glukosa naik lebih tinggi, satu atau lebih dari gejala-gejala 

berikut ini mungkin terjadi.
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b) Bentuk lensa mata berubah, menyebabkan kaburnya pandangan. 

c) Kadar glukosa dalam darah yang tinggi menghambat pertahanan tubuh 

terhadap infeksi terutama kulit, kandung kemih dan paru-paru.  

d) Dengan kadar glukosa darah yang tinggi, tubuh dirangsang untuk 

mengeluarkannya melalui ginjal bersama air kemih. 

e) Keluarnya lebih banyak air kemih menarik persediaan cairan tubuh, dan 

menimbulkan rasa haus dalam usaha tubuh menggantikan cairan yang hilang. 

f) Keluarnya air kemih yang berlebihan juga menyebabkan hilangnya senyawa 

kimia yang penting, sehingga menyebabkan kejang-kejang, kelelahan, lemas 

dan menurunnya berat badan. 

g) Jika kehilangan cairan yang parah terjadi melalui air kemih, tubuh menjadi 

kering (dehidrasi), selanjutnya sesak dan koma dapat terjadi. 

Klasifikasi DM :

 Penyakit DM  dapat digolongkan dalam empat kelas, yang berdasarkan 

penyebabnya, yaitu : 

a) Diabetes mellitus tipe I 

Diabetes ini disebut sebagai DM yang tergantung insulin atau IDDM 

(Insulin Dependent Diabetes Mellitus). Diabetes mellitus ini paling sering terjadi 

pada anak-anak dan dewasa muda, namun demikian dapat ditemukan pada setiap 

umur. Destruksi sel-sel pembuat insulin melalui mekanisme immunologik 

menyebabkan hilangnya hampir seluruh insulin endogen. Pemberian insulin 

eksogen tidak hanya untuk menurunkan kadar glukosa plasma melainkan untuk 

menghindari ketoasidosis diabetika (KAD) (Woodley dan Whelan, 1995). 
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b) Diabetes mellitus tipe II 

Diabetes ini disebut diabetes yang tidak tergantung insulin atau NIDDM 

(Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus). Diabetes mellitus 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. 

Produksi insulin biasanya memadai untuk mencegah KAD, yang timbul bila ada 

stress berat. Insulin eksogen dapat digunakan untuk mengobati hiperglikemia 

yang membandel pada para pasien DM ini (Woodley dan Whelan, 1995). 

c) Diabetes mellitus lain (sekunder)  

Pada DM jenis ini hiperglikemia berkaitan dengan penyebab lain yang 

jelas, meliputi penyakit-penyakit pankreas, pankreatomi, sindroma chusing 

(Woodley dan Whelan, 1995). 

d) Diabetes gestasional  

Istilah diabetes gestasional dipakai terhadap pasien yang menderita 

hiperglikemia selama kehamilan. Pada pasien-pasien ini toleransi glukosa dapat 

kembali normal setelah persalinan. Diabetes mellitus pada kehamilan atau 

gestational DM adalah seseorang yang baru menderita penyakit diabetes mellitus 

setelah hamil. Sebelumnya, kadar glukosa darah selalu normal. Kehamilan yang 

disertai timbulnya penyakit DM mempunyai banyak resiko. Keadaan ini dapat 

menimbulkan kelainan dari yang ringan sampai menyebabkan kematian, baik bagi 

sang ibu maupun janinnya. Untuk mengontrol kadar glukosa darah yang tinggi 

pada kehamilan diperlukan suntikan insulin (Woodley dan Whelan, 1995). 



8

  Terapi DM merupakan upaya mencegah atau menghambat timbulnya 

komplikasi dengan tindakan dini dan memberikan pengobatan sejak awal 

penyakit, yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a) Antidiabetika suntikan 

 Antidiabetika suntikan 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 DM tipe I (IDDM). Cara kerja antidiabetika 

suntikan (insulin) adalah dengan memasok insulin dari luar (Donatus, 1995)

 Insulin merupakan salah satu hormon di dalam tubuh manusia yang 

dihasilkan oleh sel pulau Langerhans yang berada di dalam kelenjar pankreas. 

Kelenjar pankreas ini terletak di dalam rongga perut bagian atas, tepatnya di 

belakang lambung. Insulin merupakan suatu polipeptida, sehingga dapat juga 

disebut protein. Dalam keadaan normal bila kadar glukosa darah naik maka 

insulin akan dikeluarkan dari kelenjar pankreas dan masuk ke dalam aliran darah. 

Dalam aliran darah insulin akan menuju ke tempat kerjanya (reseptor) yaitu 50% 

ke hati; 10-20% ke ginjal; dan 30-40% bekerja pada sel darah, otot, dan jaringan 

lemak. Adanya insulin memungkinkan kadar glukosa darah akan kembali normal.

Penyebab resistensi insulin adalah penurunan jumlah reseptor insulin, adanya anti 

insulin dan perusakan insulin yang cepat di jaringan yang membutuhkan. Selain 

pasien diabetes tipe I, insulin kadang digunakan oleh pasien diabetes tipe II dan 

ibu hamil yang disertai diabetes mellitus. Sediaan insulin dapat mengandung 3 

komponen, yaitu komponen A (pro insulin), B (bahan alergen), dan C (insulin). 

Komponen A dan B mengandung pro insulin dan bahan lain yang tidak 
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mempunyai efek biologi tetapi berpengaruh dalam hal alergi dan imunologi, 

sedangkan  komponen C mengandung insulin murni (sanger insulin) yang 

mempunyai efek biologik (Tjokroprawiro, 1999).  

Insulin merupakan hormon yang penting untuk kehidupan, yang 

mempengaruhi baik metabolisme karbohidrat maupun metabolisme protein dan 

lemak. Kerja insulin antara lain : 

a.    Menaikkan pengambilan glukosa ke dalam sel-sel sebagian    jaringan. 

b.    Menaikkan penguraian glukosa secara oksidatif. 

c. Menaikkan pembentukan glikogen dalam hati juga dalam otot dan  

mencegah penguraian glikogen. 

d. Menstimulasi pembentukan protein dan lemak dari glukosa

Lama kerja insulin tergantung pada tempat injeksi, dosis, aktivitas fisik, dan 

faktor individual lainnya serta dari bentuk insulin yang digunakan, yaitu insulin 

kerja singkat atau kerja panjang (Mutschler, 1986). 

b) Obat antidiabetik 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 (Handoko, 1995). 

Antidiabetik oral pertama yang direkomendasikan, yaitu karbutamida 

dengan struktur dan efek-efek samping sulfonamida. Kemudian disintesis 

tolbutamida tanpa efek-efek sulfa, yang kemudian disusul oleh banyak derivat-

derivat lain dari kelompok sulfonilurea. Kemudian diketemukan senyawa-
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senyawa kimia lain dengan  daya antidiabetik oral yakni biguanida. Cara kerja 

kedua kelompok itu berlainan. Keduanya hanya boleh digunakan pada pasien-

pasien tanpa ketoasidosis (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Golongan-golongan obat yang digunakan ada beberapa macam, antara lain : 

a) Golongan sulfonilurea 

 Sulfonilurea bekerja dengan cara menstimulasi sel-sel  dari pulau 

Langerhans pankreas yang kemampuan sekresi insulinnya menurun sehingga bisa 

ditingkatkan dengan obat ini. Disamping itu kepekaan sel-sel  bagi kadar glukosa 

darah juga diperbesar melalui pengaruhnya atas protein transport glukosa. Obat ini 

hanya efektif pada penderita DM yang tidak tergantung insulin yang tidak begitu 

berat, sel-sel -nya masih cukup baik bekerja. Ada indikasi bahwa obat golongan 

ini juga memperbaiki kepekaan insulin dan menurunkan absorbsi insulin oleh hati. 

Glibenklamid merupakan obat antidiabetik oral dari golongan sulfonilurea     

(Tjay dan Rahardja, 2002). 

 Glibenklamid sukar larut dalam air atau eter, 1 gram larut dalam 330 ml 

alkohol atau 30 ml kloroform. Setelah pemberian oral diabsorbsi dengan cepat dan 

baik, terikat 99% pada protein plasma. Waktu paruh plasma 2,5 jam, masa 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. Glibenklamid 

secara reaktif mempunyai efek samping yang rendah. Glibenklamid merupakan 

obat golongan sulfonilurea yang cara kerjanya adalah meningkatkan sekresi 

insulin oleh sel beta pankreas, meningkatkan jumlah reseptor insulin dan 
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potensiasi stimulasi insulin transport ke sel otot dan jaringan lemak, dan 

penurunan produksi glukosa oleh hati (Mutschler, 1986). 

Adapun sifat khusus dari glibenklamid adalah : 

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

diingatkan jangan sampai melewatkan jadwal makannya, efek hipoglikemik 

bertambah bila diberikan sebelum makan. 

b. Mempunyai efek antiagregasi trombosit. 

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

kelainan faal hati dan ginjal (Tjokroprawiro, 1999). 

b) Derivat biguanid

Derivat biguanid bekerja dengan cara meningkatkan kepekaan tubuh 

terhadap insulin yang diproduksi oleh tubuh, tidak merangsang peningkatan 

produksi insulin sehingga pemakaian tunggal tidak berakibat hipoglikemia. Obat 

ini juga menekan nafsu makan hingga berat badan tidak meningkat, sehingga 

cocok diberikan pada penderita yang overweight. Obat ini tidak untuk wanita 

hamil dan menyusui. Beberapa contoh produk golongan biguanid yang beredar di 

Indonesia adalah metformin, buformin, dan fenformin (Tjay dan Rahardja, 2002). 

c) Golongan inhibitor -glukosidase  

Cara kerja obat golongan ini adalah berdasar persaingan inhibisi enzim -

glukosidase di mukosa duodenum, sehingga reaksi penguraian diturunkan atau 

polisakarida menjadi monosakarida dihambat. Dengan demikian glukosa 

dilepaskan lebih lambat dan absorbsinya ke dalam darah juga kurang cepat, lebih 
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rendah dan merata, sehingga memuncaknya kadar gula darah bisa dihindari             

(Tjay dan Rahardja, 2002). 

Acarbose merupakan suatu penghambat enzim alfa glukosidase yang terletak 

pada dinding usus halus. Enzim alfa glukosidase adalah maltase, isomerase, 

glukomaltase dan sukrase berfungsi untuk hidrolisis oligosakarida, trisakarida dan 

disakarida pada dinding usus halus. Inhibisi sistem enzim ini secara efektif dapat 

mengurangi digesti karbohidrat kompleks dan absorbsinya, sehingga pada pasien 

diabetes dapat mengurangi peningkatan kadar glukosa darah post prandial. 

Acarbose juga menghambat alfa-amilase pankreas yang berfungsi melakukan 

hidrolisa tepung-tepung kompleks di dalam lumen usus halus. Obat ini merupakan 

obat oral yang biasanya diberikan dengan dosis 150-600 mg/hari. Obat ini efektif 

bagi pasien diet tinggi karbohidrat dan kadar glukosa plasma puasa kurang dari 

180 mg/dl. Efek samping obat ini adalah perut kurang enak, lebih banyak flatus 

dan kadang-kadang diare, yang akan berkurang setelah pengobatan lebih lama. 

Obat ini hanya mempengaruhi kadar glukosa darah pada waktu makan dan tidak 

mempengaruhi kadar glukosa darah setelah itu. Obat ini diberikan dengan dosis 

awal 50 mg dan dinaikkan secara bertahap, serta dianjurkan untuk memberikan 

bersama suapan pertama setiap kali makan (Soegondo, 2005).  

d) Golongan meglitinida 

Golongan obat ini bekerja menurut suatu mekanisme khusus, yakni 

mencetuskan pelepasan insulin dari pankreas segera sesudah makan. Meglitinida 

harus diminum tepat sebelum makan dan karena resorpsinya cepat, maka 

mencapai kadar darah puncak dalam 1 jam. Insulin yang dilepaskan menurunkan 
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glukosa darah secukupnya. Contoh produknya adalah replaginid dan nateglinid 

(Tjay dan Rahardja, 2002). 

e) Derivat thiazolidinedione  

Golongan ini dapat digunakan bersama sulfonilurea, insulin atau metformin 

untuk memperbaiki kontrol glikemia. Contoh produk ini adalah pioglititazone dan 

rosiglitazone (Tjay dan Rahardja, 2002).

3. Obat tradisional 

Obat tradisional adalah obat jadi atau obat yang terbungkus yang berasal 

dari tanaman, hewan, mineral, dan atau sediaan galeniknya atau campuran dari 

bahan-bahan tersebut yang belum mempunyai data klinis dan dipergunakan dalam 

usaha pengobatan berdasarkan pengalaman (Anonim, 1983). Obat tradisional 

dikelompokkan ke dalam 3 golongan yaitu obat tradisional jamu, obat tradisional 

yang sudah mengalami uji preklinik, dan fitofarmaka (Anonim, 1992). 

4. Buah merah 

Bagi sebagian masyarakat, kata “buah merah” mungkin masih sangat 

asing. Bahkan ada sebagian masyarakat langsung mengidentikkan buah merah 

sama dengan buah naga karena kedua buah tersebut berwarna merah. Ada pula 

yang mengira buah yang dimaksud adalah mahkota dewa. Padahal, ketiga jenis 

tanaman ini sangat berbeda (Budi, 2005).   

Buah merah termasuk tanaman endemik. Secara umum habitat asal buah 

merah adalah hutan sekunder dengan kondisi tanah lembab. Buah merah 

ditemukan tumbuh liar di wilayah Papua dan Papua New Guinea. Di wilayah 

Papua, tanaman buah merah ditemukan tumbuh di daerah dengan ketinggian       
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2-2300 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu tanaman buah merah dapat 

tumbuh di mana saja di wilayah Papua, mulai dataran rendah sampai dataran 

tinggi.  Beberapa sentra tanaman buah merah yang terkenal antara lain Puncak 

Jaya, Timika, Tolikara, Manokwari, Jayawijaya, dan Yahukimo. Buah merah juga 

bisa ditemukan di bagian utara Maluku yang menyebar dari daerah pantai hingga 

daerah pegunungan (Budi, 2005). 

a. Klasifikasi Tanaman 

Divisio  : Spermatophyta  

Class  : Angiospermae 

Sub Class : Monocotyledonae 

Ordo  : Pandanales  

Family  : Pandanaceae 

Genus  : Pandanus 

Spesies : Pandanus conoideus Lam (Budi, 2004).                   

b. Nama Lain 

 Nama asing dari buah merah adalah Red Froot (Anonim, 2006). 

c. Deskripsi 

Tanaman buah merah memiliki ketinggian mencapai 16 m. Daun tunggal 

berbentuk lanset sungsang (oblanceolate), dengan ujung daun runcing (acute), 

pangkal memeluk batang, permukaan daun licin, berduri dan berwarna hijau tua 

dan letaknya berseling. Batang bercabang banyak, tegak, bergetah, dan berwarna 

coklat, tinggi batang bebas cabang  5-8 m di atas permukaan tanah. Akar tanaman 

berfungsi sebagai penyokong tegaknya tanaman, tergolong berakar serabut dengan 
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tipe perakaran dangkal, akar tanaman cenderung masuk ke dalam tanah dengan 

kedalaman sekitar 94 cm, akar tunjang muncul di bagian batang dekat permukaan 

tanah, diameter akar terbesar sekitar 6,6-8 cm dan diameter terkecil sekitar 1,5- 

2,8 cm. Buah berbentuk silindris, ujung tumpul, dan pangkal memanjang, panjang 

buah mencapai 96-102 cm dengan diameter 15-20 cm, dan berat mencapai 7-8 kg, 

warna buah merah bata saat masih muda dan berwarna merah terang setelah 

matang. Buah merah tersusun dari ribuan biji yang berbaris rapi membentuk kulit 

buah. Biji kecil dengan panjang 9-13 mm dengan bagian atas runcing dan pangkal 

menempel pada jantung buah, warna hitam kecoklatan dibungkus tipis berupa 

lemak (Budi, 2005). 

d. Kandungan Kimia Buah Merah (Pandanus conoideus Lam.)

Buah merah mengandung beberapa macam zat –zat gizi bermanfaat atau 

senyawa aktif dalam kadar tinggi, diantaranya betakaroten, tokoferol, serta asam 

lemak, seperti asam oleat, asam linoleat, asam linolenat, asam dekanoat asam, 

palmitoleat, dan asam alfa lenolenat (Ahkam, 2006). Selain itu, buah merah juga 

mengandung alfatokoferol, protein, kalsium, besi, fosfor, vitamin C                

(Anonim, 2006). 

e.  Khasiat tanaman  

 Zat aktif yang dinilai paling berperan pada buah merah ini adalah tokoferol 

dan betakaroten (sekitar 11.000 ppmdan 7000 ppm pada tiap buah merah). 

Tokoferol dan betakaroten berfungsi sebagai antioksidan dan meningkatkan 

sistem imunitas tubuh melalui aktivitas pemecahan asam amino (Irawan, 2006). 
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 Betakaroten dan tokoferol merupakan senyawa antioksidan yang mampu 

menetralisir zat-zat radikal bebas dalam tubuh, yang merupakan pemicu 

timbulnya penyakit degeneratif. Betakaroten berfungsi untuk memperlambat 

berlangsungnya penumpukan flek pada arteri sehingga aliran darah, baik  ke 

jantung maupun ke otak berlangsung lancar tanpa sumbatan (Budi, 2005). 

 Selain itu, interaksi betakaroten dengan protein dapat meningkatkan 

produksi antibodi dalam sistem imunitas tubuh. Khasiat yang banyak disebut 

belakangan yaitu, dalam melawan penyakit kanker, dimana zat-zat alami yang 

bekerja sebagai antioksidan berfungsi pada pencegahan perkembangan sel-sel 

kanker sekaligus mengatur keseimbangan hormon yang turut berperan dalam 

menimbulkan kanker (Irawan, 2006). 

 Tokoferol di dalam buah merah berfungsi untuk mengencerkan darah, 

memperlancar sirkulasi darah dan kadar oksigen dalam darah sehingga dapat 

mengatasi stroke dan hipertensi. Tokoferol mampu mengatasi pembentukan 

karsinogen atau menghambat karsinogen sel sasaran sehingga akan menghambat 

terjadinya kasus kanker. Tokoferol juga dapat menurunkan kolesterol LDL jahat 

dan meningkatkan HDL (Budi, 2005). 

 Kandungan kalsium pada buah merah berfungsi untuk mencegah 

osteoporosis dan peradangan sendi. Sementara kandungan betakaroten juga 

berperan dalam mencegah penyakit mata. Peran tokoferol dalam membantu 

penyembuhan asam urat adalah memperlancar aliran darah sehingga memperbaiki 

kerja lever (Irawan, 2006). 
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 Buah merah juga mengandung omega-9 dan omega-3. Sebagai asam 

lemak tak jenuh, buah merah mudah dicerna dan diserap sehingga melancarkan 

proses metabolisme. Metabolisme yang lancar membantu proses penyembuhan 

penyakit. Tubuh mendapat asupan protein yang mampu meningkatkan daya tahan 

tubuh (Budi, 2005). 

 Buah merah berkhasiat untuk mengatasi penyakit gula serta asam urat 

lewat fungsi zat-zat alaminya memperbaiki sistem kerja pankreas dan hati. Buah 

merah juga berkhasiat untuk mengatasi darah tinggi, gangguan mata, herpes, 

osteoporosis, ambeien, dan lupus (Anonim, 2006). 

5. Ekstraksi 

Ekstrak adalah sediaan kering, kental, atau cair dibuat dengan menyari 

simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya 

matahari langsung. Sebagai cairan penyari digunakan air, eter, campuran etanol 

dan air. Pembuatan sediaan ekstrak dimaksudkan agar zat berkhasiat dalam 

simplisia terdapat dalam bentuk yang mempunyai kadar yang tinggi dan hal ini 

memudahkan zat berkhasiat dapat diatur dosisnya (Anief, 2000). 

Ekstraksi adalah penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan mentah 

dengan menggunakan pelarut yang dipilih dimana zat yang diinginkan larut. 

Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat bahan obat 

mentah dan daya penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi dan 

kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau mendekati sempurna 

dari obat. Sifat dari bahan mentah obat merupakan faktor utama yang harus 

dipertimbangkan dalam memilih metode ekstraksi (Ansel, 1989). 
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6.  Soxhletasi 

Dalam soxhletasi cairan penyari diisikan pada labu atau serbuk simplisia  

diisikan pada  tabung dari kertas saring, baja tahan karat, dan lain-lain. Cairan 

penyari dipanaskan hingga mendidih. Uap cairan penyari naik ke atas melalui pipa 

samping. Kemudian uap cairan penyari diembunkan kembali oleh pendingin 

tegak. Cairan turun ke labu melalui tabung yang berisi serbuk simplisia, karena 

adanya sifon seluruh cairan akan kembali ke labu. Zat yang terekstraksi 

terakumulasi melalui penguapan bahan pelarut murni berikutnya. Pada cara ini 

diperlukan bahan pelarut dalam jumlah kecil, juga cairan penyari selalu baru 

artinya suplai bahan pelarut bebas bahan aktif berlangsung terus-menerus 

(pembaharuan pendekatan konsentrasi secara kontinyu) (Anonim, 1986). 

7. Uji efek antidiabetes 

a. Metode uji toleransi glukosa 

Petunjuk tentang khasiat fitofarmaka seyogyanya diperoleh dengan 

percobaan in vivo pada hewan mamalia yang sesuai. Sedapat mungkin dikaitkan 

dengan model penyakitnya pada manusia. Hasil positif dapat digunakan untuk 

perkiraan kemungkinan efek pada manusia (Anonim, 1992). Uji efek antidiabetes 

dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode uji toleransi glukosa dan metode 

uji diabetes aloksan (Anonim, 1991). 

  Pada metode uji toleransi glukosa, hewan coba diberi beban glukosa untuk 

melihat pengaruh terhadap toleransi glukosa, yaitu dapat memberikan glukosa 

sebelum percobaan (Widowati dkk., 1997). Hiperglikemia hanya berlangsung 

beberapa jam setelah pemberian glukosa (Anonim, 1991). 
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b. Pengukuran kadar glukosa darah secara enzimatik 

  Glukosa dapat ditentukan secara enzimatik, misalnya dengan penambahan 

enzim glukosa oksidase (GOD). Glukosa dioksidasi oleh oksigen dari udara, 

dengan bantuan enzim glukosa oksidase diubah menjadi asam glukonat yang 

disertai pembentukan H2O2. Dengan adanya enzim peroksidase (POD), H2O2 akan 

membebaskan O2 yang mengoksidasi akseptor kromogen yang sesuai serta 

memberikan warna yang sesuai. Kadar glukosa darah ditentukan berdasarkan 

intensitas warna yang terjadi, diukur secara spektrofotometri. Besarnya intensitas 

warna tersebut berbanding lurus dengan glukosa yang ada (Widowati dkk., 1997). 

Reaksi pembentukan warna pada penetapan kadar glukosa metode enzimatik 

terdapat pada Gambar 1. 

E. Keterangan Empiris 

 Buah merah secara empiris digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi 

diabetes mellitus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data ilmiah 

mengenai pengaruh ekstrak etil asetat buah merah terhadap kadar glukosa darah 

kelinci jantan. 
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Gambar 1. Pembentukan Senyawa Berwarna Merah (Kuinonimin) pada Metode 
Enzimatis dengan Reagen GOD FS


