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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Diabetes melitus (DM) merupakan salah satu penyakit di dunia dengan 

tingginya angka kejadian dan mortalitas (Aquilar dkk., 2006). Meningkatnya 

prevalensi diabetes melitus di beberapa negara berkembang, akibat peningkatan 

kemakmuran di negara bersangkutan, akhir-akhir ini banyak disoroti (Soegondo 

dkk., 2005). Secara epidemiologik diabetes seringkali tidak terdeteksi dan 

dikatakan onset atau mulai terjadinya diabetes adalah 7 tahun sebelum diagnosis 

ditegakkan, sehingga morbiditas dan mortalitas dini terjadi pada kasus yang tidak 

terdeteksi ini (Watts, 1984).  

Jumlah penderita diabetes secara global terus meningkat tiap tahunnya. 

Hasil survey yang dilakukan oleh World Health Organization (WHO), Indonesia 

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

penderita penyakit diabetes melitus (Anonimc, 2005). 

Diabetes melitus mewakili sekumpulan gangguan yang bersifat 

heterogen. Sebagian dapat diketahui berdasarkan penyebab dan patogenesis yang 

khas, namun sebagian lagi tidak dapat dijelaskan. Penyakit ini ditandai oleh 

hiperglikemia serta gangguan-gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan 

protein yang bertalian dengan defisiensi absolut atau relatif aktivitas maupun 

sekresi insulin (WHO, 2000).   
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Pengobatan yang dilakukan tidaklah murah karena penderita diabetes 

melitus harus mengkonsumsi obat dalam jangka waktu lama. Padahal obat sintesis 

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

Baik dengan agen hipoglikemik oral dan atau insulin yang sangat dimungkinkan 

untuk mengontrol diabetes melitus, beberapa tanaman obat juga dapat digunakan 

secara empiris dan keduanya merupakan pengobatan farmakologi (Aquilar dkk., 

2006). 

Penggunaan obat tradisional serta pengobatan tradisional telah lama 

dipraktekkan di seluruh dunia, baik di negara yang sedang berkembang maupun di 

negara yang telah maju. Sejarah kedokteran telah menunjukkan bahwa sebagian 

obat tradisional ini ternyata merupakan cikal bakal dari obat modern 

(Tjokronegoro dan Braziad, 1992). Salah satu obat tradisional yang sedang 

berkembang ke arah fitofarmaka adalah obat antidiabetes (Moningkey, 2000).  

Daun sendok (Plantago mayor L.) merupakan tumbuhan obat liar di hutan, 

ladang, dan halaman berumput yang agak lembab, kadang ditanam di pot sebagai 

tumbuhan obat. Daun sendok yang masih muda bisa dimasak sebagai sayuran, 

perbanyakan dengan biji (Dalimartha, 2005). Infusa daun sendok mempunyai 

kemampuan dalam perbaikan sel-sel pulau Langerhans pankreas akibat pemberian 

aloksan dan dapat menurunkan kadar glukosa darah (Sudarsono dkk., 2002). 

Penelitian Aquilar dkk., (2006) tentang efek hipoglikemik dari ekstrak heksana, 

diklorometana, metanol dan air biji Plantago mayor L. masing-masing sebanyak 

500 mg/kgBB yang diujikan pada mencit terinduksi aloksan. Hasil menunjukkkan 

bahwa ekstrak tersebut dapat menurunkan kadar glukosa darah secara signifikan 
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dimana ekstrak heksana dan diklorometana menunjukkan efek hipoglikemik yang 

tertinggi. Selain itu juga dilakukan analisis fitokimia pendahuluan pada biji daun 

sendok (Plantago mayor L.) terdapat kandungan aktif yaitu tanin (pada ekstrak 

heksana), flavonoid, sterol, dan polisakarida (pada ekstrak diklorometana). 

Senyawa-senyawa tersebut kemungkinan bertanggungjawab dalam memberikan 

efek hipoglikemik.  

Herba daun sendok (Plantago mayor L.) mengandung zat aktif yang 

sama dengan biji daun sendok (Plantago mayor L.) yaitu adanya tanin, flavonoid, 

sterol, dan polisakarida sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang uji 

penurunan kadar glukosa darah ekstrak etanol herba daun sendok yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta dapat menjadi alternatif bagi 

pengobatan diabetes melitus. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: apakah ekstrak etanol herba daun sendok (Plantago mayor L.) 

mempunyai efek penurunan kadar glukosa darah pada kelinci jantan yang 

dibebani glukosa dan  mempunyai efek yang sebanding dengan akarbose ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek penurunan kadar glukosa 

darah  ekstrak etanol herba daun sendok (Plantago mayor L.) pada kelinci jantan 
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yang dibebani glukosa dan membandingkan tingkat keefektifan ekstrak etanol 

herba daun sendok (Plantago mayor L.) dengan akarbose. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Diabetes Melitus 

Diabetes melitus (DM) merupakan suatu penyakit metabolik yang 

prevalensinya cenderung meningkat di dunia (termasuk Indonesia) baik di 

kalangan ekonomi kuat, menengah, maupun lemah (Tjokroprawiro, 1985). 

Diabetes melitus sering juga disebut great imitator, karena penyakit ini dapat 

menyerang semua organ tubuh dan menimbulkan berbagai macam keluhan (Utami 

dkk., 2003). 

Diabetes melitus (DM) adalah kondisi dimana konsentrasi glukosa 

dalam darah secara kronis lebih tinggi daripada nilai normal (hiperglikemia) 

akibat tubuh kekurangan insulin atau fungsi insulin tidak efektif (Subroto, 2006). 

Satu hal yang patut diwaspadai dari penyakit ini adalah ancaman komplikasinya. 

Bentuk komplikasi itu antara lain gangguan ginjal, gangguan penglihatan, 

gangguan seksual, kerusakan syaraf, gangguan pembuluh darah dan jantung serta 

mudah terkena infeksi (Anonimb, 2005). 

Hiperglikemia timbul karena penyerapan glukosa ke dalam sel terhambat 

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

yang dimakan mengalami metabolisme sempurna menjadi CO2 dan air 5% diubah 

menjadi glikogen dan kira-kira 30%-40% diubah menjadi lemak (Handoko dan 

Suharto, 1995).  
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Hormon insulin 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 berada di belakang lambung dikelilingi usus 

halus (Wise, 2002). Tiap pankreas mengandung ± 100.000 pulau langerhans dan 

tiap pulau berisi 100 sel beta. Disamping sel beta ada juga sel alfa yang 

memproduksi glukagon yang bekerja sebaliknya dari insulin yaitu menaikkan 

kadar glukosa darah, juga ada sel delta yang mengeluarkan somastostatin 

(Soegondo dkk., 2005). 

Kadar glukosa dalam darah merupakan faktor yang sangat penting untuk 

kelancaran kerja tubuh. Kadar glukosa plasma puasa normal adalah 80-115 

mg/100 ml. Hiperglikemia didefinisikan sebagai kadar glukosa plasma puasa yang 

lebih tinggi dari 115 mg/100 ml, sedangkan hipoglikemia bila kadar glukosa 

plasma puasa lebih rendah dari 80 mg/100 ml. Glukosa difiltrasi oleh glomerulus 

ginjal dan hampir semuanya diabsorbsi oleh tubulus ginjal selama kadar glukosa 

dalam plasma tidak melebihi 160-180 mg/100 ml (Price and Wilson, 1995). 

Pada diabetes melitus semua proses terganggu, glukosa tidak dapat 

masuk ke dalam sel, sehingga energi terutama diperoleh dari metabolisme protein 

dan lemak. Sebenarnya hiperglikemia sendiri relatif tidak berbahaya kecuali bila 

hebat sekali hingga darah menjadi hiperosmotik terhadap cairan intrasel yang 

nyata berbahaya ialah glikosuria yang timbul, karena glukosa bersifat diuretik 

osmotik sehingga diuresis sangat meningkat disertai hilangnya berbagai elektrolit 

(Wise, 2002). 



 6

Saat ini telah diketahui paling tidak ada 4 penyebab timbulnya 

hiperglikemia yaitu peningkatan asupan karbohidrat, penurunan sekresi insulin, 

peningkatan luaran glukosa hati, dan peningkatan asupan glukosa periferal 

(resistensi insulin) (Subroto, 2006). Data yang dilaporkan oleh Komisi Nasional 

Diabetes Amerika menunjukkan bahwa dibandingkan dengan non-diabetes 

penderita DM mempunyai kecenderungan 2x lebih mudah mengalami trombosis 

serebri, 25x lebih mudah buta, 2x lebih mudah menderita PJK (Penyakit Jantung 

Koroner), 17x lebih mudah mengalami gagal ginjal serta 5x lebih mudah 

menderita selulitis gangren (Tjokroprawiro, 1985). 

Menurut American Diabetes Association (ADA) diabetes melitus dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Diabetes Melitus tipe I 

Diabetes tipe ini sering disebut Insulin Dependent Diabetes Melitus 

(IDDM) atau juvenil onset diabetes. Pada tipe ini terdapat destruksi dari sel beta 

pankreas, sehingga tidak dapat memproduksi insulin lagi dengan akibat sel-sel 

tidak dapat menyerap glukosa dari darah (Tjay dan Rahardja, 2002) yang 

merupakan kelainan metabolik dimana tanpa ada insulin yang bersirkulasi, 

glukagon plasma meningkat dan sel beta pankreas gagal berespon terhadap semua 

rangsangan insulinogenik. Insulin eksogen diperlukan untuk menghilangkan 

keadaan katabolik, mencegah ketosis, serta mengurangi hiperglukagonemia dan 

peningkatan kadar glukosa darah (Katzung, 2002).   

Tipe ini umumnya diderita oleh orang-orang di bawah umur 30 tahun, 

terutama dimulai pada usia 10-13 tahun. Penyebab IDDM belum begitu jelas, 
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tetapi diduga kuat disebabkan oleh infeksi virus yang menimbulkan autoimun 

yang berlebihan untuk membunuh virus. Akibatnya, sel-sel pertahanan tubuh 

tidak hanya membasmi virus, tetapi juga merusak sel-sel langerhans. Faktor 

keturunan juga menjadi faktor penyebab. IDDM juga bisa muncul dari diabetes 

tipe 2 (NIDDM) bila obat antidiabetika oral sudah tidak mampu lagi menurunkan 

kadar gula darah pasien. Dalam hal ini penderita harus diinjeksi insulin untuk 

menurunkan kadar gula darahnya (Subroto, 2006). 

b. Diabetes Melitus tipe II 

Diabetes ini sering disebut Non Insulin Dependent Diabetes Melitus 

(NIDDM) atau adult onset diabetes. Diabetes tipe ini menunjukkan kelompok 

heterogen yang terdiri dari bentuk diabetes lebih ringan terutama timbul pada 

orang dewasa, tetapi kadang-kadang pada juvenilis. Insulin endogen yang 

bersirkulasi cukup untuk mencegah ketoasidosis, tetapi sering subnormal atau 

relatif tak adekuat karena ketidaksensitifan jaringan. Obesitas (yang umumnya 

menyebabkan gangguan kerja insulin) merupakan faktor resiko lazim bagi jenis 

diabetes ini. Tipe ini juga terjadi defisiensi respon sel beta pankreas terhadap 

glukosa yang menyertainya (Katzung, 2002). Diabetes tipe ini tidak tergantung 

pada insulin eksogen, tetapi beresiko untuk menjadi ketoasidosis dan tidak 

berhubungan dengan adanya antibodi terhadap sel-sel pulau langerhans (Watts, 

1984).  

NIDDM diduga disebabkan oleh faktor genetis dan dipicu oleh pola 

hidup yang tidak sehat, tetapi munculnya kemudian, namun dengan pola hidup 

modern saat ini prevalensi NIDDM semakin meningkat dengan penderita yang 



 8

lebih muda. Proses penuaan juga menjadi penyebab akibat penyusutan sel-sel beta 

yang progresif sehingga sekresi insulin semakin berkurang dan kepekaan 

reseptornya juga menurun. Penyebab lain diduga infeksi virus semasa muda. 

NIDDM seringkali dapat dikontrol hanya dengan merubah pola hidup, terutama 

dengan mengatur pola makan yang baik dan seimbang, berolahraga secara teratur, 

tidak merokok, dan menghindari konsumsi minuman beralkohol. Bila semua itu 

tidak mampu untuk menjaga kadar gula darah dalam batas normal maka 

diperlukan obat antidiabetika oral atau penggunaan terapi alternatif termasuk 

penggunaan herbal antidiabetes. Bila obat diabetika oral atau herbal juga sudah 

tidak efektif, biasanya untuk penderita yang sudah kronis, penurunan kadar gula 

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

c. Diabetes Melitus Gestasional (kehamilan) 

Diabetes melitus gestasional terjadi karena peningkatan sekresi berbagai 

hormon disertai pengaruh metabolik terhadap toleransi glukosa (Price and Wilson, 

1995). Dalam hal ini diabetes hanya akan diderita oleh wanita selama masa 

kehamilannya dan pada umumnya akan kembali normal sesudah hamil. Penderita 

diabetes jenis ini harus ditangani dengan baik. Bila tidak, akan berakibat buruk 

terhadap janin seperti kelainan bawaan, gangguan pernafasan pada bayi, bahkan 

kematian janin (Subroto, 2006). 

d. Diabetes Melitus tipe lain 

Tipe ini disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti efek genetis pada 

fungsi sel beta pankreas pada kerja insulin, penyakit pankreas eksokrin, atau 
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akibat penggunaan obat-obatan. Tipe lain juga dapat meliputi endokrinopati defek 

genetik fungsi sel beta dan defek genetik kerja insulin (Subroto, 2006). 

1) Gejala-gejala diabetes  

Diabetes melitus merupakan suatu sindroma klinik yang primer yang 

ditandai dengan hiperglikemia kronik (Toft and Setj, 1983). Gejala-gejala yang 

khas yaitu rasa haus yang berlebihan, poliuri, pruritus, serta penurunan berat 

badan yang tak terjelaskan. Diabetes melitus juga dapat bermanifestasi sebagai 

satu atau lebih penyulit yang bertalian (WHO, 2000). 

Gejala-gejala kadar glukosa darah tinggi antara lain kadar glukosa darah 

yang tinggi dalam darah dapat menyebabkan mengeluarkan banyak urin, tubuh 

akan memerlukan lebih banyak air untuk mengimbangi jumlah besar cairan yang 

keluar sebagai urin oleh karenanya akan merasa haus dan kering, jumlah glukosa 

yang besar dalam urin berhubungan dengan iritasi di sekitar genital (kemaluan) 

karena disebabkan infeksi jamur, kadar glukosa yang tinggi dalam darah dapat 

membuat lensa mata sedikit berubah bentuk, yang dapat mengakibatkan 

penglihatan kabur sementara waktu serta kehilangan simpanan lemak dapat 

menyebabkan turunnya berat badan (Leslie, 1991). 

Kebanyakan pasien penderita IDDM menampakkan satu atau lebih 

gejala-gejala klasik. Kadar glukosa meningkat secara nyata dalam darah plasma  

(≥ 120 mg/dl atau ≥ 6,7 mmol/L) atau plasma (≥ 140 mg/dl atau ≥ 7,8 mmol/L) 

dan glukosa serta keton biasanya terdapat di dalam urin. Pasien penderita IDDM 

dapat mengalami ketoasidosis diabetik, suatu keadaan yang serius dan berpotensi 

fatal. NIDDM kadang tak menimbulkan gejala selama bertahun-tahun dan 
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penderita datang berobat karena menderita penyulit diabetes atau hasil uji glukosa 

urin dan darah secara tidak sengaja tidak normal (WHO, 2000).  

Sedangkan menurut Tjokroprawiro (2006), gejala dan tanda-tanda 

penyakit diabetes melitus dapat digolongkan menjadi gejala akut dan gejala 

kronik. 

a) Gejala akut penyakit diabetes melitus 

Permulaan gejala yang ditunjukkan meliputi 3 serba banyak yaitu 

banyak makan (polifagia), banyak minum (polidipsia), dan banyak kencing 

(poliuria) serta biasanya penderita menunjukkan berat badan yang terus 

bertambah. Bila keadaan tersebut tidak cepat diobati, lama-kelamaan mulai timbul 

gejala yang disebabkan oleh kurangnya insulin, yaitu nafsu makan mulai 

berkurang (tidak polifagia lagi) bahkan kadang-kadang disusul dengan mual, 

banyak minum, banyak kencing, berat badan turun dengan cepat, mudah lelah, 

dan bila tidak lekas diobati akan timbul rasa mual bahkan penderita akan jatuh 

koma (koma diabetik) adalah koma pada diabetesi akibat kadar glukosa darah 

terlalu tinggi (> 600 mg/dl). 

b) Gejala kronis penyakit diabetes melitus 

Gejala kronis yang sering timbul adalah antara lain kesemutan, kulit 

terasa panas, terasa tebal di kulit, kram, lelah, mudah mengantuk, mata kabur, 

gatal di sekitar kemaluan, gigi mudah goyah dan mudah lepas, kemampuan 

seksual menurun, para ibu hamil sering mengalami keguguran atau kematian 

janin. Selain gejala-gejala dan keluhan-keluhan yang disebabkan oleh 

meningkatnya kadar glukosa dalam darah, dapat terjadi juga komplikasi-
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komplikasi yang dapat muncul secara akut dan secara kronik, yaitu timbul 

beberapa bulan atau beberapa tahun sesudah mengidap diabetes melitus. 

2) Komplikasi-komplikasi pada diabetes melitus 

a) Hipoglikemia 

Hipoglikemia adalah keadaan klinik gangguan syaraf yang disebabkan 

oleh penurunan glukosa darah. Gejala ini dapat ringan berupa gelisah sampai berat 

berupa koma dengan kejang (Soegondo dkk., 2005). Gejala-gejala hipoglikemia 

disebabkan oleh pelepasan epineprin (berkeringat, gemetar, sakit kepala dan 

palpitasi), juga akibat kekurangan glukosa dalam otak (tingkah laku yang aneh, 

sensorium yang tumpul dan koma) (Price dan Wilson, 1995). 

b) Ketoasidosis diabetik 

Ketoasidosis diabetik merupakan defesiensi insulin berat dan akut dari 

suatu perjalanan diabetes melitus (Soegondo dkk., 2005). Apabila kadar insulin 

sangat menurun, pasien mengalami hiperglikemia dan glukosuria berat, penurunan 

lipogenesis, peningkatan lipopisis, dan peningkatan asam lemak bebas disertai 

pembentukan benda keton (asetoasetat, hidroksi butirat, dan aseton) (Price dan 

Wilson, 1995). 

Komplikasi vaskuler jangka panjang dari diabetes melibatkan pembuluh-

pembuluh kecil mikroangiopati dan pembuluh-pembuluh sedang serta pembuluh-

pembuluh besar makroangiopati. Mikroangiopati merupakan lesi spesifik diabetes 

yang menyerang kapiler dan arteriola retina (retinopati diabetik), glomerulus 

ginjal (nefropati diabetik) dan syaraf-syaraf perifer (neuropati diabetik), otot-otot 

dan kulit (Price dan Wilson, 1995). 
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3) Pengelolaan diabetes melitus 

Pilar utama pengelolaan diabetes melitus menurut Soegondo dkk., 

(2005) antara lain perencanaan makan, latihan jasmani, obat berkhasiat 

hipoglikemik serta penyuluhan. 

Penanganan terhadap diabetes umumnya terdiri atas pendidikan pasien, 

diet seimbang, olahraga, obat-obat antidiabetes dan kalau perlu suntikan insulin 

(Hartono, 1995). Pengobatan dengan perencanaan diet masih masih merupakan 

pengobatan utama, tetapi jika hal ini bersamaan latihan jasmani ternyata gagal, 

maka diperlukan penambahan insulin atau obat oral. Agar dapat memperkirakan 

seseorang memerlukan insulin atau tidak, perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut yaitu lamanya menderita diabetes, adanya komplikasi diabetes, tingkat 

kadar glukosa darah, kegagalan pengobatan sebelumnya serta kadar c-peptida dan 

insulin serum, 2 jam sesudah makan merupakan suatu nilai yang lebih penting 

(Soegondo dkk., 2005). 

Menurut Wodley dan Whelant (1995) terapi diabetes melitus hendaknya 

bertujuan untuk mencegah akibat-akibat defesiensi insulin yang akan segera 

timbul, yang meliputi hiperglikemia simptomatik (yaitu poliuria, polidipsia, dan 

penurunan berat badan), ketoasidosis diabetik, dan sindroma hiperosmolar-non 

ketotik (SHNK) dan memperbaiki komplikasi-komplikasi penyakit yang 

berlangsung lama yang timbul akibat diabetes melitus. 

Sarana pengelolaan farmakologis diabetes dapat berupa: 

a) Obat hipoglikemik oral 

(1) Pemicu sekresi insulin 
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(a) Sulfonilurea 

Sulfonilurea bekerja dengan cara menstimulasi sel-sel beta pankreas dari 

pulau langerhans pankreas yang kemampuan sekresi insulinnya menurun sehingga 

bisa ditingkatkan dengan obat ini. Ada indikasi bahwa obat golongan ini juga 

memperbaiki kepekaan organ tujuan bagi insulin dan menurunkan absorbsi insulin 

oleh hati (Tjay dan Rahardja, 2002).  

Efek samping yang perlu diperhatikan adalah kadar gula darah yang 

terlalu rendah (Anonima, 2002). Selain itu yang paling umum adalah rasa tidak 

nyaman di perut dan diare. Beberapa orang mungkin mengalami ruam pada kulit. 

Sulfonilurea biasanya direkomendasikan 30 menit sebelum makan untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik (Ramaiah, 2006). Generasi pertama dari 

sulfonilurea adalah tolbutamid dan khlorpropamid, generasi kedua adalah 

glibenklamid dan glikazid, generasi ketiga (terbaru) adalah glimepirid (Anonima, 

2002). 

(b) Glinid 

Glinid merupakan obat generasi baru yang cara kerjanya sama dengan 

sulfonilurea, yaitu dengan meningkatkan sekresi insulin fase pertama. Golongan 

ini terdiri dari dua macam obat, yaitu repeglinid (derivat asam benzoat) dan 

nateglinid (derivat fenilalasin). Obat ini diabsorbsi secara cepat melalui hati. 

(Soegondo dkk., 2005). Golongan obat ini bekerja menurut suatu mekanisme 

khusus, yakni mencetuskan pelepasan insulin dari pankreas segera sesudah 

makan. Meglitinid harus diminum tepat sebelum makan dan karena resorpsinya 
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cepat, maka mencapai kadar darah puncak dalam 1 jam (Tjay dan Rahardja, 

2002). 

(2) Penambah sensitifitas terhadap insulin 

(a) Biguanid 

Biguanid tidak merangsang sekresi insulin dan menurunkan kadar 

glukosa darah sampai normal (euglikemia) dan tidak pernah menyebabkan 

hipoglikemia (Soegondo dkk., 2005). 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, 

ferformin (Tjay & Rahardja, 2002). Umumnya menghasilkan rasa yang tidak 

enak, pahit, atau seperti logam pada lidah, menghilangkan selera makan, 

menimbulkan rasa mual, dan rasa tidak nyaman pada perut. Selain itu juga 

menyebabkan rasa tidak bersemangat, rasa lemah pada otot dan penurunan berat 

badan yang berlebihan pada sebagian orang (Ramaiah, 2006). 

(b) Thiazolidindione 

Thiazolidindione adalah golongan obat baru yang mempunyai efek 

farmakologis meningkatkan sensitivitas insulin dan diberikan secara oral. 

Golongan obat ini bekerja meningkatkan glukosa disposal pada sel yang 

mengurangi produksi glukosa di hati (Soegondo dkk., 2005). Golongan obat ini 

dapat digunakan bersama sulfonilurea atau insulin atau metformin untuk 

menurunkan kadar glukosa dalam darah. Contoh produk ini adalah pioglititazone 

dan rosiglitazone (Tjay dan Rahardja, 2002). 
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(3) Penghambat glukosidase alpha/akarbose 

Akarbose bekerja secara kompetitif menghambat kerja enzim 

glukosidase alpha, suatu enzim pada lapisan sel usus yang mempengaruhi digesti 

sukrose dan karbohidrat kompleks sehingga mengurangi absorbsi karbohidrat dan 

menghasilkan penurunan peningkatan glukosa postprandial dari dalam sel cerna 

sehingga dapat menurunkan penyerapan glukosa dan menurunkan hiperglikemia 

post prandial, bekerja di lumen usus dan tidak menyebabkan hipoglikemia dan 

juga tidak berpengaruh pada kadar insulin. Obat ini efektif pada pasien dengan 

diet tinggi karbohidrat dan kadar glukosa plasma puasa < 180 mg/dl (Soegondo 

dkk., 2005) sedangkan menurut Tjay dan Rahardja (2002) cara kerja obat 

golongan ini adalah berdasar persaingan inhibisi enzim glukosidase alpha 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 rendah dan 

merata, sehingga memuncaknya kadar gula darah bisa dihindari. 

Akarbose tersedia dalam tablet 50 mg dan 100 mg. Dosis awal yang 

direkomendasikan yaitu 50 mg dua kali sehari, secara bertahap ditingkatkan 100 

mg tiga kali sehari (Masharani and Karam, 2004). Obat ini bisa menyebabkan 

malabsorption (penyerapan yang tidak memadai) jika diberikan dalam dosis tinggi 

sedangkan untuk efek samping, akarbose dapat meningkatkan gas di dalam perut, 

rasa masuk angin dan diare (Ramaiah, 2006).  

Akarbose paling efektif bila diberikan bersama makanan berserat, 

mengandung polisakarida, dengan sedikit kandungan glukosa dan sukrosa. Bila 
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akarbose diberikan bersama insulin, atau dengan golongan sulfonilurea, dan 

menimbulkan hipoglikemia, pemberian glukosa akan lebih baik daripada 

pemberian sukrosa, polisakarida atau maltosa (Suharti, 2007).  

Akarbose adalah oligosakarida yang didapat dari fermentasi 

mikroorganisme Achinoplanes hutaensis dengan mekanisme aksi menghambat 

pemecahan glukosa sehingga pasien harus selalu sedia sumber glukosa (dekstrosa 

glukosa) untuk mengobati gejala gula darah (Anonima, 2005). Akarbose juga 

menghambat alfa amilase pankreas yang berfungsi melakukan hidrolisa tepung-

tepung kompleks di dalam lumen usus halus (Soegondo dkk., 2005) yang  

memiliki sistem nama IUPAC (2R,3R,4S,5R,6R)-5-[(2R,3R,4S,5R,6R)-5-

[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4-dihydroxy-6-methyl-5-[[(1S,4S,5S,6S)4,5,6trihydroxy3 

(hydroxymethyl)1cyclohex-2-enyl]amino]oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxy6(hydroxy 

methyl)oxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4-triol, (Gambar 1). 

Gambar 1. Struktur Kimia Akarbose (Katzung, 2002) 

b) Insulin 

Secara keseluruhan sebanyak 20-25% pasien diabetes melitus tipe 2 

kemudian akan memerlukan insulin untuk mengendalikan kadar glukosa 

darahnya. Untuk pasien yang sudah tidak dapat dikendalikan kadar glukosa 
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darahnya dengan kombinasi sulfonilurea dan metformin, langkah berikut yang 

mungkin diberikan adalah insulin (Soegondo dkk., 2005). 

Secara kimawi terdiri dari dua rantai peptida (A dan P) dengan masing-

masing 21 dan 30 asam amino, yang saling dihubungkan oleh 2 jembatan 

disulfida dengan berat molekulnya 5700. Pada tahun 1974, sintesis totalnya 

ditemukan, tetapi meliputi sekitar 200 reaksi kimiawi dan sangat mahal (Tjay dan 

Rahardja, 2002). Ketiga spesies atau sumber insulin adalah dari sapi, babi dan 

manusia. Produk insulin komersial dapat berasal dari babi atau sapi, yang dibuat 

melalui isolasi kelenjar pankreas binatang, insulin manusia yang dibuat secara 

biosintesis berasal dari bakteria (Escherichia coli), yang berasal dari ragi-ragi 

baker yeast (Saccaromiesis cereviseae), dan insulin manusia semi sintetik 

(Soegondo dkk., 2005).  

Pemberian insulin akan menurunkan kadar glukosa darah penderita 

diabetes melitus. Namun demikian agar pengobatan dengan insulin dapat optimal 

maka pemberiannya perlu dilakukan dengan meniru semirip mungkin sekresi 

insulin yang fisiologis, yang sulit dikerjakan pada pemberian secara subkutan 

bahkan juga dengan pemberian insulin melalui infus intravena (Woodley dan 

Whelant, 1995). 

2. Obat Tradisional 

Obat tradisional telah dikenal dan banyak digunakan secara turun-

temurun oleh pengobatan secara pengalaman. Umumnya pemanfaatan obat 

tradisional lebih diutamakan sebagai upaya preventif untuk menjaga kesehatan, 
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namun ada pula yang digunakan untuk pengobatan penyakit (Suharmiati dan 

Handayani, 2006). 

Obat tradisional adalah ramuan bahan alami yang belum dimurnikan, 

berasal dari tumbuhan, hewan dan mineral, yang digunakan untuk pengobatan 

pada pelayanan kesehatan tradisional. Jamu misalnya adalah obat tradisional yang 

merupakan ramuan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dalam rangka 

pemanfaatan obat tradisional DepKes (Departemen Kesehatan) telah membuat 

beberapa program pembinaan. Dalam kaitan ini muncul beberapa istilah yang 

perlu diketahui artinya: 

a. Tanaman obat keluarga (TOGA), diartikan sebagai tumbuhan yang berkhasiat 

yang dapat ditanam di pekarangan rumah, yang sewaktu-waktu dapat 

dimanfaatkan untuk menanggulangi penyakit. 

b. Fitoterapi, adalah istilah yang digunakan untuk pengobatan dengan ramuan 

obat yang berasal dari tumbuhan dan telah dibuktikan khasiatnya.  

c. Fitofarmaka, ditinjau dari sudut ilmu kedokteran perlu pula diperkenalkan 

istilah fitofarmaka, yang berarti kandungan zat aktif dari satu macam 

tumbuhan yang terbukti berkhasiat dan digunakan dalam pengobatan 

(Tjokronegoro dan Braziad, 1992). 

Pada dasarnya pemakaian obat tradisional mempunyai beberapa tujuan 

yaitu untuk memelihara kesehatan dan menjaga kebugaran jasmani (promotif), 

mencegah penyakit (preventif), sebagai upaya mengganti atau mendampingi 

pengggunaan obat jadi (kuratif) dan untuk memulihkan kesehatan (rehabilitatif) 

(Anonim, 2000). Sementara itu, dalam pilihan terapi apapun, kini dunia semakin 
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condong beralih seberapa bisa mencari khasiat obat yang berasal dari alam 

(fitofarmaka). Pertimbangannya, efek samping obat dari alam umumnya tidak 

seburuk obat sintesis namun persoalannya tetap saja bahwa penelitian bahan alam 

untuk dijadikan obat pun sama rumit dan memakan ongkos seperti temuan obat 

sintetis (Hardawan, 2002). 

3. Uraian Tanaman Daun Sendok (Plantago mayor L.) 

a. Nama daerah 

Tanaman ini memiliki nama daerah: daun urat, daun urat-urat, ekor 

angin, kuping menjangan (melayu); klurat, ceuli, ceuli uncal (Sunda), meloh 

kiloh, otot-ototan, sangkabuah, sangkubah, sangkuwah, sembung otot, suri pandak 

(Jawa); torongoat (Minahasa) (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 

b. Klasifikasi kedudukan tanaman  

Divisio : Spermatophyta  

Sub Divisio : Angiospermae 

Classis : Dicotyledoneae 

Ordo : Plantaginales 

Familia : Plantaginaceae 

Genus : Plantago 

Species : Plantago mayor L. 

( Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 

c. Morfologi tanaman 

Terna menahun, tumbuh tegak, tinggi 15-20 cm. Daun tunggal, 

bertangkai panjang, tersusun dalam roset akar. Bentuk daun bundar telur sampai 
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lanset melebar, tepi rata atau bergerigi kasar tidak teratur, permukaan licin atau 

sedikit berambut, pertulangan melengkung, panjang 5-10 cm, lebar 4-9 cm, 

warnanya hijau. Perbungaan majemuk tersusun dalam bulir yang panjangnya 

sekitar 30 cm, kecil-kecil, warna putih. Buah lonjong atau bulat telur, berisi 2-4 

biji berwarna hitam dan keriput (Dalimartha, 1999).  

d. Komponen kimia tanaman  

Dalam daun mengandung saponin, flavonoid dan polifenol 

(Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). Herba ini mengandung plantagin, aukubin, 

asam ursolik, beta sitosterol, n-hentriakuntan, dan plantaglusida yang terdiri dari 

methyl D-galakturonat, D- galaktosa, L-arabinosa, dan L-rhamnosa, tanin, kalium, 

dan vitamin (B1, C, A). Biji (che qian zi) daun sendok mengandung asam 

planterolik, plantasan (dengan komposisi xylose, arabinose, asam galakturonat 

dan rhamnose), protein, mucilago, aukubin, asam suksinat, adenin, cholin, 

katalpol, syiringin, asam lemak (palmitat, stearat, arachidat, oleat, linoleat, dan 

lenoleat), serta flavanone glicoside. Sedangkan bagian akar mengandung 

naphazolin (Dalimartha, 1999). Kandungan kimia dari daun sendok adalah asam 

(benzoic acid, caffeic acid, chlorogenic acid, cinnamic acid, p-coumaric acid, 

ferulic acid, fumaric acid, gentisic acid, p-hidroxybenzoic acid, neo-chlorogenetic 

acid, salicylic acid, syiringic acid, ursolic acid, vanillic acid, oleanolic acid, dan 

ascorbic acid), alkaloid (trace, boschniakine dan methyl ester dari bonshniakine 

acid (Barnes, et al., 2002). 

e. Khasiat tanaman  
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Daun sendok (Plantago mayor L.) berkhasiat sebagai peluruh air seni, 

obat penurun panas dan penambah nafsu makan (Syamsuhidayat dan Hutapea, 

1991). Herba berkhasiat sebagai antiradang, antiseptik, antipiretik, diuretik, 

ekspektoran, antitusif, astringen (Dalimartha, 1999). Biji dapat berkhasiat sebagai 

diuretik, menyehatkan paru, ekspektoran, pencahar (laksans), meredakan panas, 

dan menerangkan penglihatan. Akar berkhasiat untuk mengatasi keputihan 

(leukore) dan nyeri otot (Dalimartha, 2005). Biji dapat juga berkhasiat sebagai 

agen hipoglikemik dan hipokolesterolimia (Aquilar dkk., 2006).  

4. Metode Ekstraksi 

Proses yang lebih penting untuk teknologi farmasi adalah cara ekstraksi. 

Tumbuhan segar yang telah dihaluskan atau material tumbuhan yang dikeringkan 

diproses dengan cairan pengekstraksi (Voigt, 1995). Ekstrak adalah sediaan kental 

yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau 

simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir 

semua pelarut diuapkan dari massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan 

sedemikian rupa sehinggga memenuhi baku yang ditetapkan (Anonim, 1979). 

Metode dasar dari ekstraksi obat adalah maserasi dan perkolasi. 

Biasanya metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari 

bahan mentah obat dan daya penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi  

dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna dari obat. Metode 

penyarian salah satunya adalah maserasi. Maserasi berasal dari bahasa latin 

macerare, yang artinya merendam adalah cara ekstraksi yang paling sederhana 
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(Ansel, 1989). Bahan simplisia dihaluskan dan disatukan dengan bahan 

pengekstraksi (Voigt, 1995). 

Kecuali dinyatakan lain, maserasi dilakukan dengan cara sepuluh bagian 

simplisia atau campuran simplisia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan 

dalam sebuah bejana, lalu dituangi 75 bagian penyari, ditutup dan dibiarkan 

selama 5 hari kemudian campuran tersebut diserkai, diperas, dicuci ampasnya 

dengan cairan penyari secukupnya hingga diperoleh 100 bagian. Lalu maserat 

dipindahkan dalam bejana terutup dan dibiarkan di tempat yang sejuk, terlindung 

dari cahaya selama 2 hari, maserat dienapkan atau disaring. Kemudian maserat 

diuapkan pada tekanan rendah pada suhu tidak lebih dari 500 C hingga konsistensi 

yang dikehendaki (Anief, 2003). Rendaman disimpan terlindung dari cahaya 

langsung (mencegah reaksi katalisis atau perubahan warna). Waktu lamanya 

maserasi antara 4-10 hari. Waktu 5 hari telah memadai untuk memungkinkan 

berlangsungnya proses melarutnya bahan kandungan simplisia. Rendaman harus 

dikocok berulang-ulang karena dalam keadaan diam selama maserasi 

menyebabkan turunnya perpindahan bahan aktif pada simplisia (Voigt, 1995). 

Maserasi dapat dilakukan modifikasi, misalnya remaserasi. Remaserasi adalah 

cara maserasi menggunakan dua cairan penyari. Seluruh serbuk dimaserasi 

dengan cairan pertama, sesudah dienaptuangkan dan diperas ampasnya dimaserasi 

lagi dengan cairan kedua (Anonim, 1986). 

Pemilihan cairan penyari harus mempertimbangkan kriteria antara lain 

murah dan mudah diperoleh, stabil secara fisika dan kimia, bereaksi netral, tak 

mudah menguap dan tak mudah terbakar, selektif yaitu hanya menarik zat 
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berkhasiat yang dikehendaki, tidak mempengaruhi zat berkhasiat, dan 

diperbolehkan oleh peraturan. Penelitian ini menggunakan pelarut etanol 70%. 

Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif, kapang dan kuman 

sulit tumbuh, tidak beracun, netral, absorbsinya baik, etanol dapat bercampur 

dengan air pada segala perbandingan, dan panas yang diperlukan untuk pemekatan 

relatif lebih sedikit (Anonim, 1986). 

5. Penentuan Glukosa Darah 

Glukosa darah dapat ditentukan dengan berbagai cara baik secara 

kimiawi maupun secara enzimatik. Secara umum metode penentuan glukosa darah 

dapat ditentukan dengan berbagai cara yaitu: 

a. Test reduksi 

b. Reaksi enzimatik 

c. Polarimeter  

d. Reaksi enzimatis heksokinase (Richterich and Colombo, 1981). 

6. Uji Efek Antidiabetes 

a. Metode uji toleransi glukosa  

Prinsip Metode  

Kelinci yang telah dipuasakan selama lebih kurang 20-24 jam, diberikan 

larutan glukosa peroral setengah jam sesudah pemberian sediaan obat yang diuji. 

Pada awal percobaan sebelum pemberiaan obat, dilakukan pengambilan cuplikan 

darah vena telinga dari masing-masing kelinci sejumlah 0,5 ml sebagai kadar 

glukosa darah awal. Pengambilan cuplikan darah diulangi setelah perlakuan pada 

waktu-waktu tertentu (Anonim, 1993). 
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b. Metode uji diabetes aloksan  

Prinsip Metode 

Induksi diabetes dilakukan pada mencit yang diberi suntikan aloksan 

monohidrat dengan dosis 70 mg/kgBB. Penyuntikan dilakukan secara intravena 

pada ekor mencit. Perkembangan hiperglikemia diperiksa setiap hari. Pemberian 

obat antidiabetik secara oral dapat menurunkan kadar glukosa darah dibandingkan 

terhadap mencit kelompok perlakuan kontrol positif (Anonim, 1993).  

 

E. Landasan Teori 

Penelitian Aquilar dkk., (2006) menunjukkan efek hipoglikemik dari  

ekstrak heksana, diklorometana, metanol dan air biji Plantago mayor L. masing-

masing sebanyak 500 mg/kgBB yang diberikan pada mencit yang sebelumnya 

dipuasakan selama 18 jam dan diinduksi aloksan. Hasilnya menunjukkkan 

penurunan kadar glukosa darah pada menit ke-240 dan 360 (pada ekstrak metanol 

dan air) sedangkan pada ekstrak heksana dan diklorometana menunjukkan 

penurunan kadar glukosa darah yang sangat signifikan pada menit ke-120, 240, 

dan 360. Ekstrak heksana dan diklorometana memperlihatkan efek tertinggi 

hipoglikemik di model penelitian ini, dengan dosis yang sama diberikan aloksan 

sebagai senyawa pembuat keadaan diabetes tanpa asupan makanan dan minuman, 

dengan hasil statistik signifikansi p<0,05. Selain itu juga dilakukan analisis 

fitokimia pendahuluan, pada biji daun sendok (Plantago mayor L.) terdapat 

kandungan aktif yaitu tanin (pada ekstrak heksana), flavonoid, sterol, dan gula 

(pada ekstrak diklorometana). Beberapa senyawa fitokimia tersebut ditandai 
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dengan tipe senyawa yang mengandung paling sedikit satu cincin aromatik 

dengan kelompok hidroksil (tipe polifenol) yang berhubungan dengan aktivitas 

antioksidan dan efek penurunan kadar glukosa. 

Infusa daun sendok mempunyai kemampuan dalam perbaikan sel-sel 

pulau Langerhans pankreas akibat pemberian aloksan dan dapat menurunkan 

kadar glukosa darah (Sudarsono dkk., 2002). 

Pada herba daun sendok (Plantago mayor L.) juga mengandung tanin, 

flavonoid, sterol dan polisakarida (Dalimartha, 1999) yang dimungkinkan dapat 

memberikan efek penurunan kadar glukosa darah.  

 

F. Hipotesis 

Ekstrak etanol herba daun sendok (Plantago mayor L.) dapat 

menurunkan kadar glukosa darah pada kelinci jantan yang dibebani glukosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




