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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

      Diabetes melitus merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh adanya 

gangguan metabolisme karbohidrat, dengan gejala utama meningkatnya kadar 

glukosa darah. Naiknya kadar glukosa darah disebabkan karena berkurangnya 

hormon insulin yang berfungsi mengatur penggunaan glukosa oleh sel, sehingga 

sebagian besar glukosa tetap berada dalam sirkulasi darah (Handoko dan Suharto, 

1995). 

 Prevalensi diabetes melitus di negara berkembang meningkat, ini terjadi akibat 

peningkatan kemakmuran, peningkatan pendapatan per kapita dan perubahan gaya 

hidup yang terutama terjadi di kota-kota besar (Tjokronegoro dan Utama, 1996). 

Menurut WHO, di Indonesia jumlah penderita diabetes melitus sebesar 14 juta jiwa, 

dan menempati urutan ke-4 terbesar di dunia (Soegondo, 2007). Selama ini 

pengobatan diabetes melitus dilakukan dengan pemberian obat-obat oral diabetik 

(OAD) atau dengan suntikan insulin. Disamping itu banyak pula diantara penderita 

yang berusaha mengendalikan kadar glukosa darahnya dengan cara tradisional 

menggunakan bahan alam yang diduga dapat menurunkan kadar glukosa darah  

(Widowati dkk., 1997). Penggunaan obat tradisional yang semakin meningkat ini 

terjadi terutama setelah adannya tren back to nature, dan kesadaran masyarakat akan 

bahaya dari obat sintetis serta melambungnya harga obat-obatan sintesis (Anonim, 

1983).  

Dalimartha (2006), Hariana (2007) dan Wijayakusuma (2004) menyebutkan 

bahwa rebusan herba ceplukan telah digunakan secara empirik oleh masyarakat untuk 
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mengatasi penyakit diabetes melitus, hasil penelitian Cahyanto (1996) menunjukkan 

bahwa ekstrak air daun ceplukan yang berasal dari serbuk kering seberat 1g/kgBB 

dapat menurunkan kadar glukosa darah. Penelitian yang dilakukan oleh Budiono 

(1982) menunjukkan bahwa infusa daun ceplukan memiliki efek menurunkan kadar 

glukosa darah. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Arini (1982) 

menyebutkan bahwa infusa batang ceplukan memiliki efek hipoglikemik pada 

marmot jantan. Berdasarkan penelitian tersebut diduga senyawa yang berperan dalam 

menurunkan kadar gula darah adalah glikosida dan alkaloid. Kedua senyawa tersebut 

kemungkinan terdapat di dalam herba ceplukan, sehingga peneliti menggunakan 

bagian herba untuk mengetahui kemampuan herba ceplukan dalam menurunkan kadar 

glukosa darah. 

Penelitian ini diharapkan dapat diketahui secara preklinis, kemampuan tanaman 

ceplukan sebagai obat antidiabetes. Sehingga dapat memberikan sumbangan kepada 

masyarakat tentang alternatif obat alam yang dapat digunakan sebagai obat 

antidiabetes.           

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu : 

apakah infusa herba ceplukan (Physalis angulata L.) dapat menurunkan kadar 

glukosa darah pada kelinci jantan yang dibebani glukosa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan infusa herba ceplukan 

(Physalis angulata L.) dalam menurunkan kadar glukosa darah pada kelinci jantan 

yang dibebani glukosa. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Ceplukan (Physalis angulata L.) 

 a. Sistematika Tumbuhan 

Divisi         :  Spermatophyta 

Sub Divisio  :   Angiospermae 

Classis        :   Dicotiledonae 

Sub Classis  :   Sympetalae  

Ordo             :   Solanales 

Familia             :   Solanaceae  

Genus             :   Physalis  

Species             :   Physalis angulata L 

(Van Steenis, 1997) 

b. Penamaaan  

      Sumatera : leletop, Jawa : cecendet, cecendetan, cecindit, ceplukan sapi, jorjoran. 

Nusa Tenggara : angket, keceplokan, kepok-kepokan, Padang rase, dedes, kemampok. 

Sulawesi : leletokan (Hargono, 1995). Nama Asing : deng long cao (C), Ground-

berry (L) ( Dalimartha, 2006). 

e. Deskripsi 

Tanaman ceplukan ini  paling banyak terdapat di Kabupaten Parahyangan 

(Heyne, 1987). Herba cepukan  tegak dengan tinggi 0,1-1 m. Batang tanaman 

ceplukan berusuk bersegi tajam dan berongga. Ceplukan memiliki helaian daun  bulat 

telur memanjang bentuk lanset, tangkai bunga tegak dengan ujung yang mengangguk 

dan Mahkota berbentuk lonceng lebar. Tangkai sari tanaman ceplukan berwarna 
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kuning pucat dengan kepala sari seluruhnya biru muda. Buah ceplukan berbentuk 

buni bulat memanjang pada waktu masak kuning (Van Steenis, 1997). 

f. Khasiat dan Kegunaan 

Tanaman ceplukan berkhasiat sebagai pereda demam, penghilang nyeri, peluruh 

kencing (diuretik), kencing manis (diabetes melitus), anti toksik dan pereda batuk 

(Dalimartha, 2006). Tanaman ceplukan juga digunakan sebagai obat antidiabetes, 

hipertensi, asam urat, pembengkakan testis, influenza dan radang tenggorokan 

(Wijayakusuma, 2004). 

Penggunaan herba ceplukan secara tradisional yaitu 15 gram herba segar dalam 3 

gelas air kemudian direbus hingga airnya tinggal satu gelas lalu disaring dan di 

minum (Hariana, 2007). Akar ceplukan digunakan sebagai obat cacing dan penurun 

demam. Daun ceplukan digunakan untuk penyembuhan patah tulang, bisul, borok, 

penguat jantung, keseleo, nyeri perut, kencing nanah (Sudarsono dkk., 2002). Buah 

ceplukan digunakan sebagai obat gusi berdarah, obat bisul dan obat mulas, sedangkan  

daunnya  berkhasiat sebagai obat bisul (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991).  

g. Kandungan Kimia 

Senyawa kimia yang terkandung dalam tanaman ceplukan yaitu chlorogenic 

acid, choline, ixocarpanolide, physalin A, vamonolide, withangulatin A, withanolide 

D, withaphysanolide dan flavonoid (Taylor, 2005). Biji tanaman ceplukan 

mengandung 12-15 % protein, 15-40% asam lemak komponen utamanya asam 

palmitat, dan asam stearat (10-20%). Akar ceplukan mengandung alkaloid, di dalam  

daun ceplukan terdapat glikosida flavonoid dan tunas tanaman ceplukan mengandung 

saponin (Sudarsono  dkk.,  2002). Buah tanaman ceplukan mengandung asam sitrun, 

fisalin, asam malat, alkaloid, tanin, triptoaxntin dan vitamin C (Thomas, 1993). 
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 2. Diabetes Melitus 

a. Definisi Diabetes Melitus 

      Diabetes melitus adalah suatu kumpulan gejala klinis (sindrom klinis) yang 

timbul oleh karena adanya peningkatan kadar glukosa darah klinis akibat kekurangan 

insulin baik absolut maupun relatif (Katzung, 2002). Hal ini timbul karena 

penyerapan glukosa dalam sel terhambat serta metabolismenya terganggu (Handoko 

dan Suharto, 1995). Menurut Price and Wilson (1995) Diabetes melitus adalah 

gangguan metabolisme yang secara genetik dan klinis termasuk heterogen dengan 

manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat, jika berkembang secara klinis 

maka diabetes melitus ditandai dengan hiperglikemia puasa, mikroangiopati dan 

neuropati. 

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. Pada diabetes melitus semua proses tersebut 

terganggu, sehingga sebagian besar glukosa tetap berada dalam sirkulasi darah 

sehingga energi terutama diperoleh dari metabolisme protein dan lemak (Handoko 

dan Suharto, 1995). Karena sebagian besar glukosa tetap berada dalam sirkulasi 

darah, maka cairan tubuh kaya akan glukosa, keadaan ini sangat baik bagi 

pertumbuhan mikroorganisme yang mungkin sebagai penyebab mengapa penderita 

diabetes cenderung mendapat infeksi bakteri (Ganong, 2003). 

b. Klasifikasi 

Diabetes melitus adalah kelainan endokrin yang ditandai dengan meningkatnya 

kadar glukosa darah. Menurut anjuran Perkumpulan Endokrinologi Indonesia 

(PERKENI) yang sesuai dengan anjuran American Diabetes Association (ADA), 
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Diabetes melitus bisa diklasifikasikan secara etiologi menjadi diabetes tipe 1, diabetes 

tipe 2, diabetes dalam kehamilan, dan diabetes tipe lain (Widijanti dan Theodore, 

2007). 

Klasifikasi diabetes melitus berdasarkan penyebabnya yaitu: 

1) Diabetes melitus tipe 1 atau IDDM (Insulin Dependent Diabetes Mellitus) 

Diabbetes Melitus tipe ini terdapat destruksi sel-sel beta pankreas sehingga tidak 

memproduksi insulin lagi, akibatnya sel-sel tidak bisa menyerap glukosa dari darah. 

Karena itu kadar glukosa meningkat diatas 10 mmol/l, sehingga glukosa berlebihan 

dikeluarkan lewat urin bersama banyak air (glycosuria), glukosa ditahan oleh tubuli 

ginjal (Tjay dan Rahardja, 2002).  Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM) 

disebabkan oleh destruksi sel β pulau langerhans akibat proses autoimun. Pengidap 

penyakit ini harus mendapat insulin pengganti. Diabetes tipe 1 ini biasa dijumpai 

pada orang tidak gemuk usia lebih dari 30 tahun, dengan perbandingan laki-laki 

sedikit lebih banyak dibanding wanita (Corwin, 2001). 

2) Diabetes melitus tipe 2 atau NIDDM (Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus) 

Dibetes meitus tipe 2 ini bervariasi mulai yang utama dominan adalah resistensi 

insulin disertai defisiensi insulin relatif sampai yang utama defek sekresi insulin 

disertai resistensi insulin. Tetapi juga ada faktor yang banyak berperan, seperti faktor 

keturunan, faktor lingkungan dan kegemukan yang bersifat sentral (Katzung, 2002). 

Penyebabnya yakni akibat penyusutan sel-sel beta yang progresif serta penumpukan 

amiloid di sekitar sel-sel beta, sel-sel beta umumnya masih akif tetapi sekresi 

insulinnya semakin berkurang, dan kepekaan reseptornya menurun, sehingga 

menyebabkan gula darah meningkat (Tjay dan Rahardja, 2002). 
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3) Diabetes melitus gestasional  

Diabetes melitus gestasional adalah seseorang yang baru menderita diabetes 

melius setelah hamil. Pada umumnya, kadar glukosa darah akan kembali normal 

setelah melahirkan, namun diabetes gestasional meningkatkan resiko diabetes pada 

masa yang akan datang  (Siagian, 2002). 

4) Diabetes tipe lain  

Diabetes dimana individu mengalami hiperglikemia akibat kelainan spesifik 

(kelainan genetik fungsi sel beta), endokrinopati (penyakit Chusing’s, akromegali), 

penggunaan obat yang mengganggu fungsi sel beta (dilantin), penggunaan obat yang 

mengganggu kerja insulin (β-adrenergik), dan infeksi atau sindrom genetik (Down’s,  

klinefelter’s)  (Widijanti dan Theodore, 2007). 

3. Terapi Diabetes Melitus 

 Tujuan utama pengobatan diabetes melitus adalah untuk mempertahankan kadar 

gula darah dalam kisaran yang normal. Namun, kadar gula darah yang benar-benar 

normal sulit dipertahankan (Soegondo, 2007). 

Tindakan umum terapi diabetes adalah : 

a. Diet. Pokok penanganan diabetes adalah makan dengan bijaksana. 

b. Gerak badan. Bila terdapat resistensi insulin, gerak badan secara teratur (olah 

raga) dapat menguranginya. 

c. Berhenti merokok karena nikotin dapat mempengaruhi secara buruk penyerapan 

glukosa oleh sel (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Apabila perencanaan makan, latihan jasmani, dan penurunan berat badan tidak 

cukup berhasil menurunkan kadar glukosa darah sampai ke batas normal barulah 
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penderita memerlukan obat. Obat untuk penderita diabetes melitus dikenal sebagai 

obat hipoglikemik atau obat yang menurunkan kadar glukosa dalam darah 

(Dalimartha, 2006).  Terapi utama diabetes melitus meliputi pengobatan dengan 

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

pemberian obat hendaknya didasarkan terutama pada tipe diabetes melitus yang 

diderita pasien dan perlunya pengendalian kadar glukosa darah  (Woodley dan 

Whelant, 1995). 

1) Insulin 

      Insulin merupakan protein kecil dengan berat molekul 5808 untuk insulin 

manusia. Insulin terdiri dari dua rantai asam amino, satu sama lain dihubungkan oleh 

ikatan disulfid. Sebelum insulin berfungsi insulin harus berikatan dulu dengan protein 

respon yang besar di dalam membran sel (Guyton, 1990). 

Insulin meningkatkan penyimpanan lemak dan glukosa di dalam sel sasaran 

khusus, seperti mempengaruhi pertumbuhan sel dan fungsi metabolisme berbagai 

jenis jaringan. Setelah insulin memasuki sirkulasi, maka insulin akan diambil oleh 

reseptor khusus yang telah ditentukan pada membran oleh kebanyakan jaringan 

(Katzung, 1997). 

Adapun mekanisme kerja insulin sebagai berikut :  

a) Menaikan pengambilan glukosa ke sel sebagian besar jaringan. 

b) Meningkatkan penguraian glukosa secara oksidatif. 

c) Menaikkan pembentukan glikogen dalam hati dan juga dalam otot dan mencegah 

penguraian glikogen. 

d) Menstimulasi pembentukan protein dan lemak dari glukosa. 

e) Menaikkan pengambilan ion kalium ke dalam sel  (Muschler, 1986). 
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2)  Obat antidiabetik oral 

Obat hipoglikemik oral di Indonesia terutama didominasi oleh golongan 

sulfonilurea, diikuti golongan biguanid, lalu golongan α-glucosidase inhibitors 

(akarbose), dan golongan meglitinida. Golongan obat hipoglikemik oral lainnya 

adalah thiazolidione (glitazone). 

a) Sulfonilurea 

Derivat sulfonilurea telah dipakai dalam terapi, pada dasarnya semua golongan 

sulfonilurea mempunyai mekanisme kerja yang sama, hanya berbeda dalam hal 

potensi serta farmakokinetik yang mendasari perbedaan masa kerja. Pada proses 

farmakodinamiknya penurunan kadar glukosa darah terjadi pada saat pemberian 

sulfonilurea disebabkan oleh perangsangan insulin di pankreas (Handoko dan 

Suharto, 1995). 

Sulfonilurea menstimulasi sel-sel beta dari pulau langerhans, sehingga sekresi 

insulin ditingkatkan. Selain itu kepekaan sel-sel beta pulau langerhans juga diperbesar 

melalui pengaruhnya atas protein transport glukosa (Tjay dan Rahardja, 2002). Tiga 

mekanisme kerja insulin, yaitu pelepasan insulin dari sel β, pengurangan kadar 

glukosa dalam plasma, efek ekstra pankreas untuk memperkuat kerja insulin pada 

jaringan targetnya (Katzung, 1997). 

b) Biguanid 

Derivat biguanid memiliki mekanisme kerja yang berlainan dengan sulfonilurea, 

obat-obat tersebut kerjanya tidak melalui perangsangan sekresi insulin tetapi langsung 

pada organ sasaran. Pemberian biguanid pada orang nondiabetik tidak menurunkan 

kadar glukosa darah, tetapi sediaan biguanid menunjukan efek potensiasi dengan 
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insulin. Pemberian biguanid tidak menimbulkan perubahan ILA (Insulin-Like 

Activity) di plasma, dan secara morfologis sel pulau langerhans juga tidak mengalami 

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

bersamaan dengan insulin atau sulfonilurea (Handoko dan Suharto, 1995). 

Efek sampingnya yang paling sering terjadi berupa gangguan lambung-usus 

(mual, anoreksia, sakit perut, diare), tetapi umumnya bersifat sementara. Efek 

samping yang lebih serius adalah asidosis asam laktat, angiopati luas, dan insufisiensi 

hati atau ginjal. Karena efek samping ini senyawa biguanid sejak tahun 1979 telah 

ditarik dari peredaran, antara lain fenformin dan buformin. Senyawa golongan 

biguanid yang beredar di Indonesia yaitu metformin (Tjay dan Rahardja, 2002). 

c) Inhibitor α-glukosidase  

Obat-obat ini termasuk obat baru  yang berdasar persaingan enzim α-glukosa 

oksidase di mukosa duodenum, sehingga reaksi penguraian dipolisakarida atau 

polisakarida menjadi monosakarida dihambat. Dengan demikian glukosa dilepaskan 

lebih lambat dan absorbsinya di darah juga kurang cepat, lebih rendah dan merata, 

sehingga memuncaknya kadar gula darah diperlambat (Tjay dan Raharja, 2002). 

Akarbose 

Akarbose bekerja melalui penghambatan enzim alfa gluksidase secara lokal di 

usus halus, sehingga akarbose memperlambat pemecahan karbohidrat dan menunda 

penyerapan glukosa ke darah (Katzung, 2002).  
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Keuntungan terapi dengan akarbose : tanpa hipoglikemik pada terapi tunggal, 

tanpa hiperinsulinemik, tidak mengganggu kadar kolesterol, menurunkan kadar 

trigliserida dan tidak meningkatkan berat badan, tanpa resiko asidosis laktat 

(Sampeliling et al., 1996). Struktur akarbose dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Akarbose (Katzung, 2002). 

d) Thiazolidindion 

 Salah satu golongan obat ini adalah troglitazon. Troglitazon adalah kelompok 

obat baru yang memiliki kegiatan farmakologi luas dan berupa penurunan kadar 

glukosa dan insulin dengan jalan meningkatkan kepekaan bagi insulin dari otot, 

jaringan lemak dan hati. Sebagai efeknya penyerapan glukosa ke dalam jaringan 

lemak dan otot meningkat. Begitu pula menurunkan kadar trigliserida atau asam 

lemak bebas dan mengurangi glikogenesis dalam hati. Zat ini tidak mendorong 

pakreas untuk meningkatkan pelepasan insulin seperti sulfonilurea (Tjay dan Raharja, 

2002). 

e) Miglitinida 

Miglitinida merupakan kelompok obat terbaru yamg bekerja menurut suatu 

mekanisme khusus, yakni mencetuskan pelepasan insulin dari pankreas segera 

sesudah makan. Miglitinida harus diminum tepat sebelum makan dan karena 

reabsorbsinya cepat, maka mencapai kadar darah puncak selama 1 jam. Insulin yang 
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dilepaskan menurunkan glukosa darah secukupnya. Ekskresinya juga cepat sekali, 

dalam waktu 1 jam sudah dikeluarkan oleh tubuh (Tjay dan Rahardja, 2002). 

5. Uji Efek Diabetes Melitus 

a. Metode Uji Teloransi 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 pada waktu-waktu tertentu, keadaan hiperglikemik pada uji toleransi glukosa 

hanya berlangsung beberapa jam setelah pemberian glukosa sebagi diabetogen. 

b. Metode Uji dengan Perusakan Pankreas 

Metode ini dilakukan dengan memberikan diabetogen yang dapat menyebabkan 

pankreas hewan uji rusak sehingga terkondisi seperti pada penderita diabetes melitus. 

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 

diberi suntikan aloksan monohidrat. Penyuntikan diberikan secara intravena. 

Perkembangan keadaan hiperglikemia diperiksa setiap hari (Santoso, 1993). 

6. Metode Analisa Glukosa Darah 

Tersedia empat macam metode yang berlainan untuk penentuan kadar glukosa : 

a. Metode Kondensasi Gugus Amin  

Prinsip dari metode kondensasi gugus amin yaitu aldosa dikondensasi dengan 

orto toluidin dalam suasana asam dan menghasilkan larutan berwarna hijau setelah 
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dipanaskan. Kadar glukosa dapat ditentukan sesuai dengan intensitas warna yang 

terjadi, diukur secara spektrofotometri (Widowati dkk., 1997).  

b. Metode Enzimatik  

 Glukosa dapat ditentukan secara enzimatik, misalnya dengan penambahan enzim 

glukosa oksidase (GOD). Dengan adanya oksigen atau udara, glukosa dioksidasi oleh 

enzim menjadi asam glukuronat disertai pembentukan H2O2. Dengan adanya enzim 

peroksidase (POD), H2O2 akan 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, menurut persamaan reaksi : 

 

    Glucose + O2 + H2O                   Gluconic acid + H2O2                              (1) 

 (Widowati dkk., 1997).  

c. Metode Reduksi  

       Prinsip dari metode reduksi yaitu kadar glukosa darah ditentukan secara reduksi 

dengan menggunakan suatu oksidan ferisianida yang direduksi menjadi ferosianida 

oleh glukosa dalam suasana basa dengan pemanasan. Kemudian kelebihan garam feri 

dititrasi secara iodometri (Widowati dkk., 1997). 

d. Metode Pemisahan Glukosa  

Glukosa dipisahkan dalam keadaan panas dengan antron atau timol dalam 

suasana asam sulfat pekat. Glukosa juga dapat dipisahkan secara kromatografi, tetapi 

pemisahan ini jarang dilakukan (Widowati dkk., 1997). 

 

GOD
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7. Infundasi 

Infundasi adalah proses penyarian untuk menyari kandungan zat aktif yang ada 

pada sediaan tanaman yang larut dalam air. Penyarian adalah peristiwa memindahkan 

massa zat aktif yang semula berada di dalam sel ditarik oleh cairan penyari sehingga 

zat aktif larut dalam cairan penyari (Hargono, 1986).  

Infus adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstrasi simplisia nabati 

dengan air pada suhu 90° selama 15 menit. Penyarian dengan cara ini menghasilkan 

sari yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh kuman dan kapang. Oleh sebab itu, 

sari yang diperoleh dengan cara ini tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam (Hargono, 

1986). 

E. Landasan Teori 

       Hasil penelitian Cahyanto (1996) menunjukkan bahwa ekstrak air daun ceplukan 

yang berasal dari serbuk kering seberat 1 g/kgBB mempunnyai efek menurunkan 

kadar glukosa darah sebesar 30,36 %. Penelitian yang dilakukan oleh Budiono (1982)  

menunjukkan bahwa infusa daun ceplukan dengan kadar 20% dan 40% berefek 

menurunkan kadar glukosa darah pada marmot dengan metode induksi aloksan. 

Penelitian lain dilakukan oleh Arini (1982) menunjukkan bahwa infusa batang 

ceplukan dengan kadar 40% menunjukkan efek penurunan kadar glukosa dengan 

metode induksi aloksan. Berdsarkan penelitian tersebut diduga senyawa yang 

berperan dalam menurunkan kadar glukosa darah adalah glikosida flavonoid dan 

alkaloid choline. Garam alkaloid yang terbentuk dari reaksi asam dapat larut dalam 

air (Taylor dkk., 1988), sedangkan glikosida flavonoid merupakan senyawa polar 

sehingga cukup larut dalam pelarut air.  
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Herba merupakan seluruh bagian tumbuhan kecuali akar, dalam hal ini termasuk 

daun, batang, bunga dan buah. Pada penelitian ini digunakan herba ceplukan untuk 

diuji potensinya  dalam menurunkan kadar glukosa darah. Penyarian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode infundasi menggunakan pelarut air hal ini karena 

senyawa yang diduga bertanggung jawab terhadap efek diabetes dapat tersari di 

dalam air. 

 

F. Hipotesis 

Infusa herba ceplukan (Physalis angulata L.) diduga mempunyai efek 

menurunkan kadar glukosa darah kelinci jantan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




