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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Diabetes mellitus ditandai oleh hiperglikemia serta gangguan-gangguan 

metabolisme karbohidrat, lemak dan protein yang bertalian dengan defisiensi 

absolut atau relatif aktivitas dan / atau sekresi insulin (Arisman dan Suyono, 

1999). Penyakit diabetes mellitus ditandai gejala 3P, yaitu poliuria (banyak 

berkemih) terutama malam hari, polidipsi (banyak minum) dan polifagia (banyak 

makan) (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Diabetes adalah salah satu penyakit yang diperkirakan akan terus 

meningkat di masa yang akan datang, khususnya di negara-negara berkembang. 

Hal ini diakibatkan karena adanya peningkatan kemakmuran. Perubahan gaya 

hidup dan pola hidup yang tidak sehat adalah salah satu faktor penyebab 

meningkatnya penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner (PJK), 

hipertensi, hiperlipidemia, dan diabetes (Suyono, 1990). 

Banyak alasan untuk memperkirakan bahwa diabetes mellitus akan tetap 

menjadi ancaman kesehatan pada tahun 2000 dan sesudahnya. Bukti-bukti 

demografi dan epidemiologik menunjukkan bahwa, tanpa intervensi yang efektif, 

frekuensi diabetes mellitus di seluruh dunia akan terus meningkat. Jadi, 

pencegahan diabetes mellitus dan akibat-akibatnya bukan hanya tantangan di 

masa depan, melainkan esensial bila target sehat bagi semua akan dicapai 

(Arisman dan Suyono, 1999).  
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Penggunaan obat tradisional oleh masyarakat pada masa sekarang ini 

ternyata masih cukup banyak. Hal ini sangat beralasan, karena  kelebihan yang 

dimiliki oleh obat tradisional. Penggunaan obat tradisional secara umum dinilai 

lebih aman dari pada pengobatan modern. Hal ini disebabkan karena obat 

tradisional memiliki efek samping yang relatif lebih sedikit dari pada obat modern 

(Anonim, 2007). 

Salah satu obat tradisional yang terus dikembangkan ke arah fitofarmaka 

adalah obat antidiabetes. Tanaman obat yang bisa dijadikan sebagai obat 

tradisional untuk penyakit diabetes mellitus adalah tanaman seledri (Apium 

graveolens L.). Daun mentah bagian pucuk tanaman ini sangat baik untuk 

pengobatan diabetes mellitus (Winarto, 2003). 

Penanganan terhadap penyakit diabetes mellitus sangat perlu untuk 

dilakukan. Salah satunya adalah dengan cara melakukan penelitian baru terhadap 

tanaman yang diperkirakan berpotensi sebagai obat antidiabetes. Untuk 

membuktikan kebenaran daun seledri (Apium graveolens L.) sebagai obat 

antidiabetes, diperlukan penelitian ilmiah. Penelitian kali ini dilakukan terhadap 

fraksi petroleum eter estrak etanol daun seledri (Apium graveolens L.), yang 

diberikan pada kelinci putih jantan normal yang dibebani glukosa. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah senyawa-senyawa yang bersifat non polar 

(terlarut dalam petroleum eter) dari tanaman seledri (Apium graveolens L.) 

berpengaruh terhadap penurunan kadar gula darah. 
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B. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dikaji adalah : apakah fraksi 

petroleum eter dari ekstrak etanol seledri (Apium graveolens L.) mempunyai efek 

penurunan kadar gula darah pada kelinci putih jantan normal yang dibebani 

glukosa ? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fraksi petroleum eter 

dari ekstrak etanol seledri (Apium graveolens L.) pada kadar glukosa darah kelinci 

jantan normal galur New Zealand yang dibebani glukosa peroral. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Seledri (Apium graveolens L.) 

a. Sistematika tanaman seledri (Apium graveolens L.) 

Divisio   : Spermatophyta 

Sub divisio  : Angiospermae 

Classis   : Dicotyledoneae 

Sub Classis   : Dialypetalae 

Ordo   : Umbelliflorae  

Family   : Apiaceae 

Genus   : Apium 

Species   : Apium graveolens L. (Van Steenis, 1991). 
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b. Nama daerah    

Jawa    : seledri, saladri, seleri, sederi,sadri, daun sop, daun soh.                      

Sunda : salada (Dalimartha, 2000). 

c. Nama asing                                                                                                                                                                                   

Han-chin, gincai’(Cina), celery, rue (Inggris), phakchee (Turki), khen 

chaai (Turki), parsley, smallage (Dalimartha, 2000). 

d. Nama simplisia  

Apii graveolentis Herba (herba seledri), Apii graveolentis Radix (akar 

seledri), Apii graveolentis Folium (daun seledri), Apii graveolentis fructus 

(buah seledri) (Dalimartha, 2000). 

e. Deskripsi                                                                                                                  

Seledri (Apium graveolens L.) adalah herba tegak, dapat tumbuh 

lebih dari dua tahun, daun berpangkal pada batang dekat tanah, bertangkai, 

dan di bagian bawah sering terdapat daun muda di kedua sisi tangkainya, 

helaian daun berbentuk lekuk tangan, tidak terlalu dalam, panjang 2-5 cm, 

lebar 1,5-3 cm, baunya sedap, khas. Batang kaku dan bersiku, berupa 

batang semu, tinggi tanaman mencapai 25-100 cm. Bunga tersusun 

majemuk, bertangkai pendek-pendek, bergerombol kecil, berwarna putih 

sampai hijau keputihan. Buah membulat, panjang 1-2 mm, berwarna 

coklat lemah sampai coklat kehijauan suram. Tanaman ini sangat mudah 

dikenal karena secara luas digunakan sebagai sayuran atau lalapan oleh 

masyarakat di Indonesia (Sudarsono, 1996). 
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f. Kandungan kimia 

Herba seledri mengandung flavonoid, saponin, tanin 1 %, minyak 

atsiri 0,033 %, flavo-glukosida (apiin), apigenin, kolin, lipase, asparagine, 

zat pahit, vitamin (A,B, dan C). Setiap 100 g herba seledri mengandung air 

sebanyak 93 ml, protein 0,9 g, lemak 0,1 g, karbohidrat 4 g, serat 0,9 g, 

kalsium 50 mg, besi 1 mg, fosfor 40 mg, yodium 150 mg, kalium 400 mg, 

magnesium 85 mg, vitamin A 130 IU, vitamin C 15 mg, riboflavin       

0,05 mg, tiamin 0,03 mg. Akar mengandung asparagin, manit, zat pati, 

lendir, minyak atsiri, pentosan, glutamin, tirosin. Biji mengandung apiin, 

minyak menguap, apigenin, dan alkaloid (Dalimartha, 2000). 

g. Kegunaan di masyarakat 

Secara tradisional herba seledri digunakan sebagai pemacu enzim 

pencernaan atau sebagai penambah nafsu makan, peluruh air seni dan 

penurun tekanan darah (Sudarsono, 1996). Pada beberapa penelitian 

terdahulu, ekstrak air herba seledri mempunyai efek diuretik (Ristiyanto, 

2006), ekstrak etanol herba seledri mempunyai efek mempercepat 

pertumbuhan rambut (Winanti, 2005), ekstrak etanol herba seledri 

mempunyai efek antistres (Raharjo, 2006).  

 Di samping itu seledri digunakan pula untuk memperlancar 

keluarnya air seni, mengurangi rasa sakit pada rematik dan gout, juga 

digunakan sebagai anti kejang. Dekok biji digunakan untuk mengurangi 

rasa sakit pada nyeri lambung, rematik dan encok. Bijinya juga diyakini 

memiliki efek sedatif terhadap sistem saraf sentral. Sering dipakai untuk 
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mengobati penderita bingung. Selebihnya daun dan batang seledri sangat 

populer sebagai sayur, lalap untuk penyedap masakan tradisional 

(Sudarsono, 1996). Daun mentah bagian pucuk tanaman seledri sangat 

baik untuk pengobatan diabetes (Winarto, 2003). 

2. Diabetes Mellitus 

a. Definisi 

Diabetes mellitus adalah suatu kumpulan gejala klinis (sindrom 

klinis) yang timbul oleh karena adanya peningkatan kadar gula (glukosa) 

darah kronis akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif 

(Katzung, 2002). Sedangkan definisi diabetes mellitus menurut Price and 

Wilson (1995) adalah sebagai gangguan metabolisme yang secara genetik 

dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya 

toleransi karbohidrat, jika berkembang penuh secara klinis maka diabetes 

mellitus ditandai dengan hiperglikemia. 

b. Klasifikasi 

Secara klinis diabetes mellitus diklasifikasikan sebagai berikut : 

a). Diabetes mellitus tipe I   

Diabetes mellitus jenis ini paling sering terdapat pada anak-anak dan 

dewasa muda, namun demikian dapat juga ditemukan pada setiap umur 

(Woodley dan Whelan, 1992). 

b). Diabetes mellitus tipe II 

Diabetes mellitus jenis ini biasanya timbul pada umur lebih dari         

40 tahun. Kebanyakan pasien diabetes mellitus jenis ini bertubuh 
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gemuk, dan resisten terhadap kerja insulin dapat ditemukan pada 

banyak kasus (Woodley dan Whelan, 1992). 

c). Diabetes mellitus pada kehamilan. Istilah ini dipakai terhadap pasien 

yang menderita hiperglikemia selama kehamilan. Pada pasien-pasien 

ini toleransi glukosa dapat kembali normal setelah persalinan 

(Woodley dan Whelan, 1992). 

d). Diabetes mellitus lain (sekunder) 

Pada diabetes mellitus jenis ini hiperglikemia berkaitan dengan 

penyebab lain yang jelas, meliputi penyakit-penyakit pankreas, 

pankreatektomi, sindrom cushing, acromegaly dan sejumlah kelainan 

genetik yang tak lazim (Woodley dan Whelan, 1992). 

c. Gejala dan Penyebab Diabetes Mellitus 

Penyakit diabetes mellitus ditandai gejala 3P, yaitu poliuria 

(banyak berkemih) terutama malam hari, polidipsi (banyak minum) dan 

polifagia (banyak makan). Di samping naiknya kadar gula darah, gejala 

kencing manis juga ditandai dengan adanya gula dalam kemih 

(glycosuria). Glukosa yang diekskresikan mengikat banyak air sehingga 

urin yang dikeluarkan banyak (banyak berkemih) (Tjay dan Rahardja, 

2002). 

Akibatnya timbul rasa sangat haus, kehilangan energi dan turunnya 

berat badan serta rasa letih. Tubuh mulai membakar lemak untuk 

memenuhi kebutuhan energinya, yang disertai pembentukan zat-zat 

perombakan (Tjay dan Rahardja, 2002). 
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3. Obat Antidiabetik 

Terapi farmakologi untuk penyakit diabetes mellitus meliputi 

pengobatan dengan insulin atau dengan obat-obat hipoglikemik oral. 

Keputusan untuk melakukan pemberian obat didasarkan terutama pada tipe 

diabetes mellitus yang diderita pasien dan perlunya pengendalian kadar 

glukosa darah (Woodley dan Whelan, 1992).  

Dari cara pemberiannya obat hipoglikemik terdiri dari obat 

hipoglikemik oral dan obat hipoglikemik parenteral yang mengandung insulin. 

Obat hipoglikemik oral di Indonesia terutama didominasi oleh golongan       

α-glucosidase inhibitors (acarbose), dan golongan meglitinid. Golongan obat 

hipoglikemik oral lainnya adalah thiazolidinedione (glitazone) (Tjay dan 

Rahardja, 2002). 

A. Obat antidiabetik oral 

a. Golongan Sulfonilurea 

Obat ini membebaskan insulin yang dapat dimobilisasi dari sel beta 

pankreas dan pada saat yang sama memperbaiki tanggapan terhadap 

rangsang glukosa fisiologik. Ini berarti bahwa obat ini hanya berkhasiat 

jika produksi insulin tubuh sendiri paling kurang sebagian masih bertahan, 

atau dengan kata lain obat ini tidak berkhasiat jika tidak ada produksi 

insulin. Setelah pemberian oral semua senyawa sulfonilurea diabsorbsi 

dengan cepat dan baik, dalam plasma terikat dalam jumlah besar pada 

protein (contohnya glibenklamid 99 %) (Mutschler, 1991). 
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Waktu paruh plasma tolbutamid sekitar 5 jam, glibenklamid        

2,5 jam, glimidin 10 jam, dan klorpropamida 35 jam. Akan tetapi, karena 

sel beta pankreas setelah stimulasi maksimum baru dapat dirangsang lagi 

setelah waktu relatif lama maka waktu paruh senyawa sulfonilurea tidak 

mempunyai arti yang sama dengan obat-obat lain (Mutschler, 1991). 

b. Golongan Inhibitor α-Glukosidase 

Obat ini bekerja dengan menghambat enzim alfa-glukosidase di 

mukosa duodenum, sehingga reaksi penguraian dipolisakarida menjadi 

monosakarida dihambat. Dengan demikian glukosa yang dilepaskan lebih 

lambat dan absorpsinya ke dalam darah juga kurang cepat sehingga 

peningkatan kadar gula dalam darah dapat dihindarkan (Tjay dan 

Rahardja, 2002).  

Penggunaan obat ini dapat dikombinasikan dengan Sulfonilurea 

atau insulin. Obat tidak dianjurkan pada pasien < 18 tahun, gangguan 

pencernaan kronis, wanita hamil dan menyusui. Obat efektif untuk pasien 

yang suka karbohidrat dan kadar gula darah puasa > 180 mg/dl. Contoh 

obat golongan inhibitor α-glukosidase adalah acarbose    (Rivai, 2002). 

Data farmakokinetik acarbose adalah : 

a. Onset (efek pertama kali muncul) : 0,5 jam 

b. Waktu paruh (t1/ 2)    : 1-2 jam 

c. Durasi     : 4 jam (DiPiro, 2005). 
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Rumus acarbose terlihat pada gambar : 

 

 

Gambar 1. Rumus Bangun Acarbose (Anonim, 2007) 

c. Golongan Biguanid 

Obat ini bekerja dengan cara meningkatkan kepekaan tubuh 

terhadap insulin yang diproduksi oleh tubuh, tidak merangsang 

peningkatan produksi insulin sehingga pemakaian tunggal tidak berakibat 

hipoglikemia. Contoh obat golongan biguanid antara lain metformin 

(glucophage) (Tjay dan Rahardja, 2002).  

d. Golongan Meglitinid 

Obat ini dapat dikombinasikan dengan metformin digunakan dalam 

pengobatan diabetes mellitus tipe-2 sebagai tambahan terhadap diet dan 

olah raga untuk penderita yang hiperglikemiknya tidak dapat dikontrol 

secara memuaskan dengan cara-cara tersebut. Contoh obat dari golongan 

ini antara lain repaginid (novonorm), nateglinid (starlix) (Tjay dan 

Rahardja, 2002). 
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e. Golongan Thiazolidindion 

Golongan ini dapat digunakan bersama sulfonilurea, insulin atau 

metformin untuk memperbaiki control glikemia. Contohnya antara lain 

pioglitazone (actos), rosiglitazone (avandia) (Tjay dan Rahardja, 2002). 

B. Obat antidiabetik suntikan (insulin) 

Dalam pengobatan Diabetes Mellitus tipe I, insulin digunakan 

secara injeksi intra muskular/ intra vena atau alternatif lain specialized 

delivery devices (subcutaneous controlled infusion devices/pump). Selain 

DM tipe I, insulin kadang digunakan oleh pasien DM tipe II dan ibu hamil 

yang disertai Diabetes Mellitus, namun untuk waktu yang singkat (Rivai, 

2002). 

4. Ekstraksi  

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat 

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang 

sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang 

ditetapkan (Anonim,1995). 

Metode dasar penyarian yang dapat digunakan adalah infundasi, 

maserasi, perkolasi, penyarian dengan soxhlet. Jenis ekstraksi dan bahan 

ekstraksi mana yang sebaiknya digunakan, sangat tergantung dari kelarutan 

bahan kandungan serta stabilitasnya (Voigt, 1995). Pemilihan terhadap metode 

tersebut disesuaikan dengan kepentingan dalam memperoleh sari yang baik 

(Ansel, 1989). 
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5. Maserasi 

Maserasi adalah cara ekstraksi yang paling sederhana. Maserasi 

dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. 

Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan 

peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Kerugian cara 

maserasi adalah pengerjaannya lama dan penyariannya kurang sempurna 

(Ansel, 1989).  

Untuk penyarian ini Farmakope Indonesia menetapkan sebagai cairan 

penyari adalah air, etanol, atanol-air atau eter. Penyarian pada perusahaan obat 

tradisional masih terbatas pada penggunaan cairan penyari air, etanol, atau 

etanol air (Anonim, 1986). 

Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif, kapang 

dan kuman sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas, tidak beracun, netral, 

absorbsinya baik, etanol dapat bercampur dengan air pada segala 

perbandingan, panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. Sedang 

kerugiannya adalah etanol mahal harganya (Anonim, 1986). 

Etanol dapat melarutkan alkaloid basa, minyak menguap, glikosida, 

kurkumin, kumarin, antrakinon, flavonoid, steroid, damar dan klorofil. Lemak, 

malam, tanin dan saponin hanya sedikit larut. Dengan demikian zat 

pengganggu yang larut hanya terbatas (Anonim, 1986). 
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6. Petroleum Eter  

Petroleum eter mempunyai sifat stabil dan juga bersifat mudah 

menguap, maka pelarut tersebut sangat baik digunakan dalam proses ekstraksi. 

Penggunaan pelarut ini sangat menguntungkan karena bersifat selektif dalam 

melarutkan zat, proses ini menghasilkan sejumlah kecil lilin, albumin, dan zat 

warna, namun dapat mengekstraksi zat pewangi dalam jumlah besar 

(Guenther, 1987). 

 

E. Keterangan Empiris 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu data ilmiah tentang 

pemberian fraksi petroleum eter ekstrak etanol seledri (Apium graveolens L.) pada 

kadar gula darah kelinci putih jantan galur New Zealand yang dibebani glukosa. 


