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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Diabetes melitus merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah pada 

kesehatan masyarakat karena komplikasi kronisnya dan angka kematian yang 

tinggi. Oleh karena itu, diabetes melitus tercantum dalam urutan keempat prioritas 

penelitian nasional untuk penyakit degeneratif setelah penyakit kardiovaskuler, 

serebrovaskuler, dan geriatri (Rimbawan dan Siagan, 2004). Menurut penelitian 

epidemiologi, di Indonesia jumlah penderita diabetes melitus minimal 2,5 juta 

pada tahun 2000 menjadi empat juta dan tahun 2010 minimal lima juta 

(Tjokroprawiro, 2006). 

Penyakit diabetes melitus merupakan penyakit kronis yang memerlukan 

pengobatan jangka panjang bahkan bisa sampai seumur hidup. Pengelolaan “life-

style” seperti olahraga dan diet yang dilakukan secara teratur merupakan terapi 

yang penting serta efektif dalam memperbaiki keadaan glukosa, tetapi hal tersebut 

mungkin tidak cukup sehingga memerlukan terapi tambahan berupa obat oral anti 

diabetes atau insulin (Tjay dan Rahardja, 2002). Akan tetapi dewasa ini, tidak 

sedikit masyarakat beralih dari pengobatan konvensional ke pengobatan 

tradisional  karena adanya trend back to nature  sehingga penggunaan herbal 

dalam pengobatan komplementer dan alternatif (CAM, complementary and 

alternative medicine) semakin meningkat. Di samping itu, bukti-bukti empiris dan 

dukungan ilmiah yang semakin banyak menyebabkan herbal semakin populer di 

kalangan masyarakat dunia (Subroto, 2006).  
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Daun sembung (Blumea balsamifera (L.) DC.) merupakan salah satu bahan 

obat tradisional yang dipakai di Indonesia yang diindikasikan sebagai obat  

penyakit diabetes melitus (Dalimartha, 1999). Pustaka yang lain juga 

menyebutkan bahwa daun sembung telah digunakan secara empirik oleh 

masyarakat untuk mengatasi diabetes melitus. Beberapa kandungan kimia daun 

sembung yang dianggap berpotensi menurunkan kadar gula darah antara lain 

saponin, flavonoid, dan alkaloid (Widowati dkk., 1997). Untuk mengetahui data 

ilmiah khasiat daun sembung sebagai antidiabetes dilakukan skrining farmakologi 

terhadap senyawa aktif yang terkandung dalam daun tersebut. Senyawa aktif 

disari dengan berbagai pelarut dari non polar, semi polar dan polar.  

Penelitian aktivitas antidiabetika infusa daun sembung pada kelinci dengan 

metode pembebanan glukosa peroral menunjukkan bahwa infusa daun sembung 

dapat menurunkan kadar gula darah (Tarigan, 1981). Dari penelitian tersebut, 

dapat diketahui bahwa senyawa dalam daun sembung yang berpotensi sebagai 

antidiabetes larut dalam pelarut yang bersifat polar. Pada penelitian ini potensi 

daun sembung untuk menurunkan kadar glukosa darah diuji dengan pelarut etanol 

70% yang bersifat semi polar karena dimungkinkan senyawa kimia daun sembung 

yang berpotensi sebagai antidiabetes tersebut juga dapat tersari dalam etanol 70%, 

sehingga diharapkan ekstrak etanol 70% daun sembung juga mempunyai efek 

menurunkan kadar glukosa darah.  

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan di bidang industri farmasi dan dapat 

meningkatkan pemanfaatan tanaman obat di Indonesia.  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu masalah apakah 

ekstrak etanol 70% daun sembung mempunyai efek menurunkan kadar glukosa 

darah pada kelinci jantan yang dibebani glukosa dosis 2 gram/kg BB? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui efek ekstrak etanol 70% daun 

sembung dalam menurunkan kadar glukosa darah pada kelinci jantan yang 

dibebani glukosa. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Diabetes Melitus 

Diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik yang semua 

gejalanya ditandai dengan peningkatan gula darah yang disebabkan oleh defisiensi 

insulin relatif atau absolut (Mycek et al., 2001). Insulin adalah hormon yang 

dilepaskan oleh pankreas, yang bertanggungjawab dalam mempertahankan kadar 

gula darah yang normal. Insulin memasukkan gula ke dalam sel sehingga bisa 

menghasilkan energi atau disimpan sebagai cadangan energi. Peningkatan kadar 

gula darah setelah makan atau minum merangsang pankreas untuk menghasilkan 

insulin sehingga mencegah kenaikan kadar gula darah yang lebih lanjut dan 

menyebabkan kadar gula darah menurun secara perlahan (Soegondo, 2007). Pada 

kondisi diabetes melitus, terjadi kelainan kerja insulin maupun sekresi insulin oleh 

pankreas. Sebagai akibatnya glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel dan glukosa 

akan tetap berada di dalam pembuluh darah yang artinya kadarnya di dalam darah 
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meningkat. Bila kadar itu melewati batas ambang ginjal, maka glukosa itu akan 

keluar melalui urin. Inilah sebabnya penyakit ini juga disebut penyakit kencing 

manis (Suyono, 2005). 

Gejala awal dari penyakit diabetes melitus adalah sering berkemih dalam 

jumlah yang banyak (poliury), banyak minum (polidipsy), dan merasa lapar 

sehingga banyak makan (polifaghy). Dari sudut pasien diabetes melitus sendiri, 

hal yang sering menyebabkan pasien datang berobat ke dokter dan kemudian 

didiagnosis sebagai diabetes melitus adalah keluhan seperti kelainan kulit (gatal, 

bisul-bisul), kelainan ginekologis  (keputihan), kesemutan, rasa baal, kelemahan 

tubuh, luka atau bisul yang tidak sembuh-sembuh serta infeksi saluran kemih 

(Waspadjia, 1996).  

2. Penggolongan Diabetes Melitus 

Menurut anjuran PERKENI (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia) yang 

sesuai dengan anjuran ADA (American Diabetes Assosiations) 1997, diabetes 

melitus bisa diklasifikasikan secara etiologi menjadi empat golongan, yakni: 

a. Diabetes Melitus Tipe 1 (Diabetes Melitus Tergantung Insulin, IDDM) 

IDDM disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas sehingga terjadi 

kekurangan insulin absolut. Diabetes melitus tipe ini merupakan bentuk yang 

berat yang disertai dengan ketosis pada keadaan tidak diobati. Ini adalah suatu 

kelainan katabolik, dimana sebenarnya insulin di dalam sirkulasi tidak ada, 

glukagon plasma meningkat, dan sel beta pankreas gagal berespon terhadap 

semua rangsangan insulinogenik. Karena itu, penderita IDDM memerlukan 

insulin eksogen (Katzung, 1997).  
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Adanya kekurangan insulin absolut pada IDDM disebabkan oleh infeksi virus 

seperti virus cocksakie, rubella, herpes dan lain-lain, yang menimbulkan reaksi 

autoimun yang berlebihan untuk menumpas virus-virus tersebut. Akibatnya sel-sel 

pertahanan tubuh tidak hanya membasmi virus, tetapi juga merusak sel-sel 

langerhans dimana pada insulitis yang diserang hanya sel beta, biasanya sel alfa 

dan delta tetap utuh. Faktor keturunan juga jadi faktor penyebab (Suyono, 2005; 

Tjay dan rahardja, 2002).   

b. Diabetes Melitus Tipe 2 (Diabetes Melitus Tak Tergantung Insulin, NIDDM) 

      NIDDM merupakan bentuk yang lebih ringan di mana insulin endogen di 

dalam sirkulasi cukup untuk mencegah ketoasidosis tetapi sering subnormal atau 

relatif tidak adekuat karena jaringan tidak sensitif. Obesitas merupakan faktor 

resiko yang lazim bagi tipe diabetes ini (Katzung, 1997). Sebagian besar diabetes 

termasuk dalam kategori ini. Tampaknya faktor genetik merupakan penyebab 

yang lebih besar daripada virus atau antibodi autoimun (Mycek et al., 2001).  

Pada NIDDM jumlah insulin normal, malah mungkin lebih banyak tetapi 

jumlah sel reseptor insulin yang terdapat pada permukaan sel yang kurang. 

Akibatnya, glukosa yang masuk sel akan sedikit sehingga sel akan kekurangan 

bahan bakar (glukosa) dan glukosa di dalam pembuluh darah meningkat. Pada 

diabetes tipe ini, jumlah sel beta berkurang sampai 50-60% dari normal (Suyono, 

2005).  Kadar glukosa darah yang tinggi dapat diatasi dengan pengaturan diet dan 

pemberian obat-obatan secara oral (hipoglikemia oral) (Tjay dan Rahardja, 2002). 

c. Diabetes Melitus Gestasional (Gestational Diabetes Mellitus, GDM). 

Diabetes melitus gestasional adalah diabetes yang timbul selama kehamilan 

(Suyono, 2005). Penyebab diabetes melitus gestasional meliputi perubahan 
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metabolik dan hormon, dimana kadar gula darah pada pasien dengan diabetes tipe 

ini sering kali kembali normal setelah melahirkan. Akan tetapi, jika kadar gula 

darah tidak dikendalikan dengan baik selama kehamilan, bayi mungkin 

mengalami masalah serius dengan keseimbangan gula darahnya sendiri setelah 

lahir (Bishop, 2005). Adapun pada ibu, diabetes ini dapat menimbulkan penyulit 

yang dapat berupa  preeklamsia, polihidramnion, infeksi saluran kemih, persalinan 

seksio sesaria dan trauma persalinan lain akibat bayi besar (Adam, 1996). 

d. Diabetes Melitus Tipe Lain 

Diabetes melitus tipe ini meliputi beberapa penyakit seperti defek genetik 

fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, 

endokrinopati, karena obat atau zat kimia, infeksi, sebab-sebab imunologi yang 

jarang dan  sindroma genetik lain yang berkaitan dengan DM (Suyono, 2005). 

3. Penatalaksanaan Terapi Diabetes Melitus 

Diabetes melitus adalah penyakit kronik yang tidak dapat disembuhkan 

sepenuhnya. Tujuan penatalaksanaan terapi diabetes melitus jangka pendek adalah 

menghilangkan keluhan dan gejala diabetes melitus, sedangkan untuk jangka 

panjangnya adalah mencegah penyulit diabetes melitus (Waspadji, 2005) 

Penatalaksanaan terapi untuk mengelola diabetes melitus terdiri dari terapi 

non farmakologi dan terapi farmakologi. Terapi non farmakologi dilakukan 

dengan mengubah gaya hidup, diantaranya yaitu diet (pengaturan pola makan), 

olahraga, dan menghindari rokok karena nikotin dalam rokok dapat 

mempengaruhi secara buruk penyerapan glukosa oleh sel (Tjay dan          

Rahardja, 2002). 
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Terapi farmakologi diberikan bila ternyata perubahan gaya hidup tidak atau 

kurang efektif untuk mengontrol glukosa darah dalam kondisi normal. Terapi 

farmakologi tersebut meliputi: 

a). Injeksi Insulin 

Insulin adalah suatu hormon polipeptida yang dihasilkan oleh sel beta dari 

pulau langerhans dan merupakan kelompok sel yang terdiri dari 1% massa 

pankreas (Rimbawan, 2004). Insulin mempunyai efek yang penting terhadap 

berbagai transport molekul yang memudahkan perpindahan menyeberangi 

membran sel. Transporter-transporter ini memegang peranan pada etiologi dan 

manifestasi diabetes melitus (Katzung, 1997).    

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

faktor individual lainnya. Juga dari bentuk insulin yang digunakan, yaitu insulin 

kerja singkat atau kerja panjang (Mutschler, 1986). 

b).  Obat Hipoglikemik Oral 

Obat untuk diabetes melitus disebut Obat Hipoglikemik Oral (OHO), dibagi 

dalam beberapa golongan yaitu: 

1. Golongan Sulfonilurea 

Mekanisme kerja obat golongan sulfonilurea adalah menstimulasi pelepasan 

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

meningkatkan sekresi insulin sebagai akibat rangsangan glukosa. Karena itu tentu 

saja hanya dapat bermanfaat pada pasien yang masih mempunyai kemampuan 

untuk mensekresi insulin (Waspadjib, 1996). 

2. Golongan Biguanid 

Biguanida sangat sering diberikan pada penderita obesitas refrakter dimana 

hiperglikeminya disebabkan karena kerja insulin yang tidak efektif (Katzung, 
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1997). Obat-obat tersebut kerjanya tidak melalui perangsangan sekresi insulin 

tetapi langsung terhadap organ sasaran (Handoko dan Suharto, 1995). Mekanisme 

kerja obat golongan biguanid menstimulasi glikolisis langsung pada jaringan 

perifer dengan peningkatan pengeluaran glukosa dari darah, mengurangi 

glukoneogenesis hati, memperlambat absorpsi glukosa dari saluran pencernaan, 

pengurangan  kadar glukagon plasma, dan meningkatkan pengikatan insulin pada 

reseptor insulin (Katzung, 1997). 

3. Golongan Inhibitor alfa-Glukosidase 

Salah satu contoh dari obat golongan ini adalah akarbose. Obat ini merupakan 

suatu penghambat enzim alfa glukosidase yang terletak pada dinding usus halus 

(brush border). Enzim alfa glikosidase adalah maltase, isomaltase, 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 post prandial. Akarbose juga 

menghambat alfa-amilase pankreas yang berfungsi melakukan hidrolisa tepung-

tepung kompleks di dalam lumen usus halus (Soegondob, 2005). 

Secara struktur akarbose merupakan senyawa pseudotetrasakarida yang 

mengandung gugus siklitol tidak jenuh, yang bekerja dengan menghambat 

aktivitas alfa glukosidase, mengintervensi proses hidrolisis karbohidrat, 

menghambat penyerapan glukosa dan monosakarida-monosakarida yang lain 

(Siswandono dan Soekardjo, 2000). Struktur kimia akarbose disajikan dalam 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Struktur Akarbose (diadaptasi dari Siswandono, 2000). 

Beberapa keuntungan terapi dengan akarbose adalah tanpa hipoglikemia pada 

terapi tunggal, tanpa hiperinsulinemia, tidak mengganggu kadar kolesterol HDL, 

menurunkan kadar trigliserida, tidak meningkatkan berat badan dan tanpa resiko 

asidosis laktat (Sampeliling et al, 1996). 

4. Golongan Tiazolidindion 

Tiazolidindion adalah golongan obat baru yang mempunyai efek farmakologi 

meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga bisa mengatasi masalah resistensi 

insulin dan berbagai masalah akibat resistensi insulin tanpa menyebabkan 

hipoglikemia (Mansjoer dkk., 1999) 

Tiazolidindion berikatan pada peroxisome proliferator actived receptor 

gamma (PPAR γ), suatu reseptor inti di sel otot dan sel lemak (Soegondoa, 2005). 

Sebagai efeknya, penyerapan glukosa ke dalam jaringan lemak dan otot 

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

mengurangi glukoneogenesis dalam hati. Zat ini tidak mendorong pankreas untuk 

meningkatkan pelepasan insulin. Obat ini khusus dianjurkan sebagai obat 

tambahan pada pasien NIDDM yang perlu diobati dengan insulin                    

(Tjay dan Raharja, 2002). 

5. Golongan Meglitinida 

Kelompok 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 
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mencapai kadar darah puncak dalam 1 jam. Insulin yang dilepaskan menurunkan 

glukosa darah secukupnya. Ekskresinya juga cepat sekali, dalam waktu 1 jam 

sudah dikeluarkan dari tubuh. Obat yang temasuk dari golongan ini adalah 

repaglinida (Novonorm) (Tjay dan Raharja, 2002). 

4. Tanaman Sembung 

a.  Sinonim : Baccharis salvia Lour ; Conyza balsamifera Lour ; Pluchea     

balsamifera (Lour) Less. 

b.  Sistematika tanaman  

       Divisi : Spermatophyta 

       Sub divisi : Angiospermae 

       Kelas :  Dicotyledoneae 

       Bangsa :  Asterales 

       Suku : Compositae 

       Marga : Blumea 

       Jenis : Blumea balsamifera (L.) DC. (Backer dan Van den Brink, 1968). 

c.  Morfologi tumbuhan 

Sembung merupakan tumbuhan mirip perdu, tegak, berbatang satu, bercabang 

banyak, berbau sangat aromatis dengan tinggi mencapai 1-4 meter. Daun sembung 

berambut, bertangkai panjang atau pendek, berbentuk bulat telur terbalik hingga 

lanset, dengan pangkal runcing, bergerigi, bergigi-beringgit, berlekuk, juga ada 

yang bertepi rata dengan lebar 2,5-20 cm. Bunga sembung bertepi banyak, 

berkelamin betina, bentuk benang dengan ujung yang sering berambut, berlekuk 

pendek, dan tangkai putik bercabang. Tumbuhan sembung mempunyai buah yang 

keras, beusuk 8-10, berambut, dan panjangnya sekitar 1 mm (Van Steenis, 1997). 
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d. Kandungan Kimia 

      Daun sembung mengandung minyak atsiri, zat bergetah dan borneol. Selain 

itu juga mengandung sineol, limonen, asam palmitin dan myristin, alkohol 

sesquiterpen, dimetileter khlorasetofenon, tanin, pirokatechin, glikosida, saponin, 

dan juga flavonoid  (Supriyadi, 2001). 

a. Sifat dan khasiat  

Bagian dari tanaman sembung (Blumea balsamifera (L.) DC.) yang biasa 

digunakan sebagai obat adalah daunnya (blumeae folium) yang bersifat pedas, 

sedikit pahit, hangat, dan baunya seperti rempah. Secara empiris, tanaman ini 

berkhasiat untuk  mengatasi rematik sendi, nyeri haid, influenza, demam, sesak 

nafas (asma), batuk, bronkitis, perut kembung, diare, perut mulas, sariawan, nyeri 

dada akibat penyempitan pembuluh darah korner (angina pectoris) dan kencing 

manis (diabetes melitus) (Dalimartha, 1999). 

Khasiat daun sembung sembung untuk obat diabetes melitus telah diteliti. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa infusa daun sembung memiliki 

potensi menurunkan kadar glukosa darah sehingga dapat digunakan sebagai obat 

tradisional  penyakit diabetes melitus (Widowati dkk., 1997). 

5. Penyarian 

 Penyarian atau ekstraksi merupakan perpindahan zat aktif yang semula berada 

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

penyari (Hargono, 1986). Hasil dari ekstraksi berupa ekstrak, yaitu sediaan kental 

yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau 

simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir 



 12

semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan 

sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Anonim, 1995).  

 Cairan penyari atau pelarut yang biasa digunakan adalah air, eter, etanol, atau 

campuran etanol-air (Hargono, 1986). Etanol 70% adalah campuran dua bahan 

pelarut yaitu etanol dan air dengan kadar etanol 70%. Etanol tidak menyebabkan 

pembengkakan pada membran sel dan memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut. 

Keuntungan lainnya adalah sifatnya yang mampu mengendapkan albumin dan 

penghambat kerja enzim. Etanol 70% sangat efektif dalam menghasilkan jumlah 

bahan aktif yang optimal (Voigt, 1984). 

Salah satu cara penyarian adalah dengan menggunakan metode maserasi. 

Maserasi (macerare = merendam) merupakan proses yang paling tepat dimana 

simplisia yang sudah halus memungkinkan untuk direndam dalam cairan penyari 

sampai meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang sudah larut 

akan melarut (Ansel, 1989). Maserasi dilakukan dengan merendam serbuk 

simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan 

masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan 

karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam dan di luar 

sel, maka larutan yang terpekat didesak ke luar. Peristiwa tersebut berulang 

sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan yang di luar dan di 

dalam sel (Hargono, 1986). 

6. Metode Uji Efek Antidiabetes 

a. Metode Uji Toleransi Glukosa 

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

larutan glukosa per oral dan pada awal percobaan sebelum pemberian obat 
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dilakukan pengambilan cuplikan darah sebagai kadar glukosa awal. Pengambilan 

cuplikan darah diulang setelah perlakuan pada waktu-waktu tertentu. Keadaan 

hiperglikemia pada uji toleransi glukosa hanya berlangsung beberapa jam setelah 

pemberian glukosa sebagai diabetogen (Santoso, 1993). 

b. Metode Uji dengan Perusakan Pankreas 

 Metode perusakan pankreas dilakukan dengan memberikan diabetogen yang 

dapat menyebabkan pankreas hewan uji rusak sehingga terkondisi seperti pada 

penderita diabetes melitus. Diabetogen yang dapat digunakan antara lain aloksan, 

streptozosin, diaksosida, adrenalin, dan glukagon yang biasanya diberikan secara 

parenteral. Diabetogen yang banyak digunakan adalah aloksan karena obat ini 

cepat menimbulkan hiperglikemi yang permanen dalam waktu dua sampai tiga 

hari (Santoso, 1993). 

7. Metode Penentuan Kadar Glukosa Darah 

Secara umum, metode penentuan glukosa darah dapat ditentukan dengan 

beberapa cara yaitu: 

a.  Metode Kondensasi Gugus Amin 

Prinsip dari metode ini adalah 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 (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 glukoronat disertai pembentukan H2O2. 
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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 spektofotometri (Widowati dkk., 1997). 

c. Metode Reduksi 

      Prinsip dari metode ini adalah kadar glukosa darah ditentukan secara reduksi 

dengan menggunakan suatu oksidan ferisianida 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 glukosa ini jarang dilakukan (Widowati dkk., 1997). 

 

E. Landasan Teori 

 Secara empirik daun Sembung (Blumea balsamifera (L.) DC.) merupakan 

tanaman yang dapat digunakan untuk pengobatan diabetes melitus. Efek 

hipoglikemik daun sembung telah diteliti oleh Tarigan (1981). Dari penelitian 

tersebut diketahui bahwa infusa daun sembung dengan konsentrasi 10% b/v 

menunjukkan efek hipoglikemik positif pada kelinci jantan dengan metode 

pembebanan glukosa peroral. Efek tersebut ditunjukkan oleh komponen polar, 

yang diperoleh dari infusa serbuk daun sembung (Widowati dkk., 1997).  
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Pada penelitian ini daun sembung diuji efek hipoglikemiknya dengan pelarut 

yang berbeda yang bersifat semi polar, karena dimungkinkan senyawa kimia daun 

sembung yang berpotensi sebagai antidiabetes tersebut juga dapat tersari dengan 

pelarut tersebut sehingga diharapkan ekstrak etanol daun sembung juga 

mempunyai efek hipoglikemik dengan metode uji pembebanan glukosa oral. 

Penyarian dilakukan menggunakan pelarut etanol 70%. Kandungan kimia dari 

daun sembung yang di duga berpotensi hipoglikemik antara lain saponin, 

flavonoid, dan alkaloid. Saponin memiliki berat molekul yang besar dan polaritas 

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

larut dalam pelarut seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dimetilsulfoksida dan 

air (Markham, 1988). Alkaloid bebas biasanya tidak larut dalam air tetapi larut 

dalam eter, kloroform atau pelarut organik lainnya sedangkan garam alkaloid 

yang terbentuk dari reaksi dengan asam biasanya larut dalam air (Taylor dkk., 

1988). Berdasarkan sifat masing-masing senyawa tersebut, saponin, flavonoid dan 

alkaloid dapat tersari dalam etanol 70% yang bersifat universal. 

 

F. Hipotesis 

Ekstrak etanol 70% daun sembung diduga  mempunyai pengaruh menurunkan 

kadar glukosa darah kelinci jantan yang dibebani glukosa. 

 




