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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Penyakit diabetes mellitus (DM) merupakan salah satu penyakit 

degeneratif dengan sifat kronis yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke 

tahun. Faktor yang dapat memicu dan sering merupakan faktor pencetus diabetes 

melitus adalah kurang gerak / malas, makanan berlebihan, kehamilan, kekurangan 

produksi hormon insulin, dan penyakit hormon yang kerjanya berlawanan dengan 

insulin. Diabetes Melitus pada awalnya seringkali tidak dirasakan dan tidak 

disadari oleh penderita. Diabetes Melitus sering menimbulkan komplikasi akut 

maupun kronis. Penyakit DM biasanya berlangsung lama sehingga pengobatan 

bisa lama bahkan bisa sampai seumur hidup (Suyono, 2002). 

Langkah-langkah pengobatan DM meliputi diet, olahraga dan obat 

antidiabetik. Obat antidiabetik tersedia dalam bentuk antidiabetik oral dan dalam 

bentuk injeksi insulin. Penggunaan obat yang berlangsung lama terlebih injeksi 

insulin akan menyebabkan beberapa hal antara lain sangat mengganggu, tidak 

disukai penderita, adanya efek samping obat dan bahaya ketoksikan obat (Suyono, 

2002). 

Para orang tua dan nenek moyang masyarakat Indonesia dengan 

pengetahuan dan peralatan yang sederhana telah mampu mengatasi problem 

kesehatan. Berbagai macam penyakit dan keluhan ringan maupun berat diobati 

dengan memanfaatkan ramuan dari tumbuh-tumbuhan tertentu yang mudah 
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didapat di sekitar pekarangan rumah dan hasilnya pun cukup memuaskan 

(Thomas, 1992). 

Salah satu obat tradisional yang digunakan secara turun temurun adalah 

buah belimbing manis. Kandungan kimia buah adalah protein, lemak, kalsium, 

fosfor, besi, vitamin A, B, dan C. Sifat kimia buah adalah rasa asam, manis, dan 

netral. Adapun efek farmakologi buah sebagai antiradang, peluruh kemih 

(diuretik) dan peluruh liur. Buahnya dapat digunakan sebagai obat sakit 

tenggorokan, tekanan darah tinggi, kencing manis, kencing batu dan perbesaran 

limfe akibat penyakit malaria (Hernani dan Raharjo, 2006). Menurut Hariana 

(2004) pemakaian di masyarakat Indonesia (50 kg/ orang) adalah dengan mencuci 

2 buah belimbing manis matang lalu dimakan setiap selesai sarapan dan makan 

malam. 

Berdasarkan uraian di atas, buah belimbing manis dapat digunakan sebagai 

bahan penelitian mengenai efek penurunan kadar glukosa darah pada kelinci 

jantan. Sejauh ini penggunaan belimbing manis digunakan sebagai penurun kadar 

glukosa darah baru sebatas secara empiris. Karena baru sebatas secara empiris 

sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

efeknya sebagai penurun kadar glukosa darah. Hasil ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai data ilmiah yang melandasi penggunaaan buah belimbing 

manis  sebagai penurun kadar glukosa darah.  

B. Perumusan Masalah  

1. Apakah perasan buah belimbing manis mempunyai efek menurunkan kadar 

glukosa darah pada kelinci jantan yang telah dibebani glukosa?  
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2. Berapa dosis minimal perasan yang mampu memberikan efek penurunan 

kadar glukosa darah? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek menurunkan kadar glukosa 

darah  perasan buah belimbing manis pada kelinci jantan galur lokal yang 

dibebani glukosa.  

D. Tinjauan Pustaka 

1.Tanaman  Belimbing Manis (Averrhoa carambola L.) 

a.  Sistematika Tanaman 

Belimbing Manis (Averrhoa carambola L.) kedudukannya dalam ilmu 

taksonomi tumbuhan adalah : 

Divisi : Spermatophyta  

Sub-divisi : Angiospermae  

Kelas  : Dicotyledonae  

Bangsa : Oxalidales 

Suku : Oxalidaceae 

Genus  : Averrhoa 

Spesies : Averrhoa carambola  L. 

(Backer dan Van Den Brink, 1965)  

b. Nama Lain 

Sinonim dari (Averrhoa carambola L.) adalah A. petandra Blanco. Nama 

daerah, Sumatra : asam jorbing, belimbing manis ; Jawa : bilimbing amis, 

belimbing legi, bhalimbing manes, blimbing lengger, blimbing lingir, calincing 
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amis, libi melau ; Sulawesi : lumpias manis, rumpiasa, lumpiat moromanit, lopias 

eme, lembetue lombiato, lombituko gula, takule, bainang sulapa, pulirang, taning, 

balireng, nggalabola ; Maluku : baknil kasluir, haurela pasaki, taulela pasaki, ifel 

emroro, malibi totofuo, balibi totofuko, tufuo. Nama asing, Inggris : Carambolier 

(Hernani dan Raharjo, 2006). 

c. Morfologi Tanaman 

Tanaman belimbing manis merupakan semak, perdu atau pohon. Habitus 

tanaman ini tegak, tinggi 5-12 m. Ciri-ciri daun belimbing manis adalah daun 

menyirip ganjil, daun tersebar, majemuk, anak daun tepi rata, daun penumpu tidak 

ada, anak daun bulat telur memanjang, meruncing, ke arah poros semakin besar, 

bawah hijau biru. Ciri-ciri bunga belimbing manis adalah bunga dalam ketiak 

daun yang masih ada atau yang sudah rontok atau pada kayu tua, beraturan, 

berkelamin 2, malai bunga pada ranting yang langsing, kerap kali dalam ketiak 

daun yang telah rontok, malai bunga kebanyakan terkumpul rapat, panjang 1,5-7,5 

cm, bunga sebagian dengan benang sari pendek dan tangkai putik panjang, 

sebagian dengan benang sari panjang dan tankai putik pendek,  benang sari 10, 

lepas atau bersatu pada pangkal, kepala sari beruang 2, berkelopak 5, kelopak 

tingginya lebih kurang 4 mm, daun mahkota 5, daun mahkota di tengah 

bergandengan, bulat telur terbalik memanjang, dengan pangkal dan tepi pucat, 

terpuntir waktu dalam kuncup, rontok, panjang daun mahkota 6-8 mm dan bunga 

berwarna merah ungu. Buah kotak atau buni, buah buni bulat memanjang, dengan 

5 rusuk yang tajam, kuning muda, panjang 4-13 cm, bakal buah menumpang, 
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persegi 5 atau berlekuk 5 dan tangkai putik 5. Tanaman belimbing manis ditanam 

sebagai pohon buah dan kadang-kadang menjadi liar (Van Steenis, 1997).    

d. Kandungan Kimia 

Buah belimbing manis mengandung glukosida, vitamin B, dan vitamin C 

(Soedibyo, 1998).  

e. Khasiat dan Kegunaan Buah Belimbing Manis 

Buah belimbing manis dapat berkhasiat sebagai antiinflamasi, analgesik 

dan diuretik. Kegunaan dari buah belimbing manis adalah digunakan sebagai obat 

batuk, demam, kencing manis, kolesterol tinggi dan sakit tenggorokan. (Soedibyo, 

1998). 

2. Simplisia 

Simplis ia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum 

mengalami pengolahan apapun kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah 

dikeringkan. Simplisia dibagi menjadi 3 macam yaitu simplisia nabati, simplisia 

hewani dan simplisia pelikan. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa 

tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Simplisia hewani adalah 

simplisia berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat yang berguna yang 

dihasilkan oleh hewan atau belum berupa zat-zat kimia murni. Simplis ia pelikan 

(mineral) yang belum diolah dengan cara-cara sederhana dan belum berupa zat 

kimia murni (Anonim,1979). 

Metode pemerasan digunakan untuk memperoleh ekstrak belimbing 

manis. Sebagai material awal digunakan tumbuhan segar yang dihaluskan.  Cairan 

perasan adalah larutan dalam air yang terdiri dari seluruh bahan yang terkandung 
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dalam tumbuhan segar dalam perbandingan yang sama seperti dalam material 

awalnya dan yang tetap tinggal hanya bahan yang tidak larut (Voight, 1995). 

3. Insulin 

Pankreas adalah suatu organ lonjong kira-kira 15 cm, yang terletak di 

belakang lambung dan sebagian di belakang hati. Organ ini terdiri dari 98 % sel-

sel sekresi ekstern, yang memproduksi enzim-enzim cerna (pankreatin) yang 

disalurkan ke duodenum. Sisanya terdiri dari kelompok sel (pulau Langerhans) 

dengan sekresi intern, yakni hormon-hormon insulin dan glukagon yang 

disalurkan langsung ke aliran darah (T jay dan Rahardja , 2002). 

Ada empat jenis sel endokrin yakni : 

1) Sel a , yang memproduksi hormon glukagon.  

2) Sel β dengan banya k granula berdekatan membran selnya, yang berisi insulin. 

Setiap hari disekresikan Ca (Calsium) 2 mg (=50 UI) insulin, yang dengan 

aliran darah diangkut ke hati. Kira-kira 50 % hormon ini dirombak di hati, 

sisanya diuraikan dalam ginjal.  

3) Sel D memproduksi somatostatin (antagonis somatotropin, hormon-hormon 

hipofisis). 

4) Sel PP memproduksi PP (pancreatic polypeptide), yang mungkin berperan 

pada penghambatan sekresi endokrin dan empedu (Tjay dan Rahardja , 2002). 

Resistensi insulin bisa terjadi akibat berbagai sebab, antara lain:  

1) Obesitas. Orang gemuk membutuhkan lebih banyak insulin daripada orang 

biasa. 

2) Gangguan jantung (infark, dekompensasi) 
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3) Obat-obat, misalnya kortikosteroid, diuretik tiazid (di atas 25 mg/hari) dan 

betablokers. 

4) Stimulasi aktivitas system simpatikus secara akut (Tjay dan Rahardja, 2002).  

Insulin mempunyai beberapa efek atas metabolisme ketiga bahan utama 

dari pangan, yakni hidrat arang, lemak, dan protein. Ketiganya dapat mensuplai 

energi, tetapi karbohidrat adalah yang terpenting karena glukosa bisa 

menghasilkan energi dengan cepat. 

1) Efek karbohidrat. Efek utama insulin adalah mengatur penggunaan glukosa 

oleh sel sebagai sumber energi, antara lain dengan melancarkan alurnya 

melalui membran sel dan reabsorpsinya ke dalam sel-sel otot  dan lemak. 

Selain itu insulin bekerja hipoglikemis, yakni menurunkan gula darah dengan 

jalan menstimulasi pengubahan kelebihan glukosa menjadi glikogen di hati 

dan di otot. Dengan demikian insulin menjaga agar gula darah tidak terlampau 

tinggi.  

2) Efek lemak, yang terdiri dari stimulasi lipogenesis dan menghambat lipolisis, 

yakni menstimulasi sintesa lemak dari glukosa dan masuknya ke dalam sel 

serta merintangi penguraiannya. 

3) Efek protein, menstim ulasi sintesa protein dari glukosa. 

4) Stimulasi faktor pertumbuhan dari dinding arteri, yang pa da keadaan 

hiperinsulinemia berkali-kali dinding arteri akan menebal, sehingga bisa 

mengakibatkan hipertensi (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Insulin memainkan peranan yang besar sekali pada metabolisme glukosa: 
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1) Sebagai langkah pertama ATP mengubah glukosa menjadi glukosa-6-fosfat 

dengan pertolongan enzim heksokinase. Rupa-rupanya ada suatu faktor di 

lobus anterior hipofisis yang sanggup menghalangi aktivitas heksokinase. 

Insulin mempunyai khasiat untuk meniadakan faktor tersebut sehingga 

langkah pertama pada metabolisme glukosa dapat berjalan dengan lancar. 

2) Insulin juga menambah pemecahan glukosa menjadi fragmen-fragmen 3-

karbon sehingga membantu pembuatan asam lemak, beberapa asam amino dan 

energi. 

3) Insulin juga mengurangi glukoneogenesis (me ngurangi metabolisme protein) 

dan dengan demikian mengurangi pula kehilangan nitrogen dari tubuh. 

4) Insulin juga membantu pembuatan glikogen untuk hepar dan otot-otot. 

5) Insulin menambah transport transcelluler dari glukosa dan juga dari beberapa 

gula lain (d-galaktose, d-xylose, l-arabinose [Levine] dan d-mannose). 

6) Insulin membantu celluler uptake, bukan hanya dari glukosa tetapi juga dari 

asam-asam amino dan asam lemak (Haznam, 1991). 

a. Metabolisme Glukosa 

Masuknya  glukosa ke dalam darah, meningkatnya kadar glukosa darah, 

yang menyebabkan terekskresinya insulin dari pankreas dan menurunkan sekresi 

glukagon. Selanjutnya, menyebabkan peningkatan pengambilan glukosa oleh hati, 

otot-otot daging dan jaringan lemak. Juga merangsang sintesis glikogen dalam 

hati dan otot daging dengan jalan mengurangi produksi cyclic Adenin Mono 

Phosphate (cAMP) dan proses fosforilasi atau sintesis glukogen yang aktif. 

Dalam proses yang sama, aktivitas fosforilase glikogen dikurangi. Sintesis da n 
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penyimpangan glikogen terbatas secara fisik, oleh karena sifat molekul glikogen 

yang sangat voluminous (terhidrasi) dan diperkirakan bahwa tidak lebih dari 10-

15 jam setara energi glukosa dapat disimpan dalam hati (sekitar 100g). Dalam 

kondisi pengambilan atau konsumsi glukosa maksimal ada kemungkinan lebih 

banyak lagi glikogen (sekitar 0,5 kg) yang diencerkan dalam jaringan yang lebih 

besar, disimpan dalam otot daging (total) (Linder, 1992). 

Kelebihan glukosa akan dikonversi menjadi asam-asam lemak dan 

trigliserida terutama oleh hati dan jaringan lemak. Trigliserida yang terbentuk 

dalam hati dibebaskan ke dalam plasma sebagai Very Low Density Lipoprotein 

(VLDL) yang akan diambil oleh jaringan lemak untuk disimpan (Linder, 1992). 

Jika pemasukan glukosa dari intestin berhenti (terutama setelah 

penyerapan karbohidrat makanan) kadar glukosa darah mulai menurun, dan 

memberi isyarat untuk mengambil langkah proses kebalikan dari yang disebutkan 

di atas seperti pada sekresi hormon oleh pancreas. Sekarang (dalam keadaan 

kebalikan ini) glukagon akan memobilisasi glikogen hati melalui system cAMP 

protein kinase dan meningkatkan sintesis enzim yang dibutuhkan untuk proses 

kebalikan dari glikolisis (atau glukoneogenesis dari asam amino), hal ini 

dibutuhkan jika karbohidrat tidak segera tersedia. Glukagon juga dapat 

membebaskan asam lemak dari trigliserida yang disimpan dalam jaringan lemak 

tetapi noreprinefrin dibebaskan dari ujung saraf simpatetik mungkin lebih penting 

dan dengan demikian tidak ada insulin. Glikogen fosforilase dalam urat daging 

juga diaktifkan melalui system cAMP, tetapi dengan katekolamin (dibebaskan 

dalam keadaan stress dan olahraga), bukan dengan glukagon. Dalam keadaan 
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stress katekolamin dapat menyebabkan mobilisasi glikogen dan hidrolisis 

trigliserida walaupun dalam keadaan tidak membutuhkan fenomena tersebut 

secara langsung. Glukosa urat daging yang disimpan dalam bentuk glikogen harus 

digunakan in situ dan tidak pernah dibebaskan ke dalam peredaran darah, karena 

jaringan ini tidak mempunyai glucose-6-fosfatase yang merupakan enzim yang 

unik untuk hati dan ginjal (Linder, 1992). 

b. Toleransi Glukosa  

Respon tubuh terhadap pemasukan glukosa dimonitor untuk menentukan 

toleransi glukosa. Toleran atau tidak, ditentukan oleh tingkat kesanggupan 

mekanisme untuk menghilangkan kelebihan glukosa dalam darah. Toleransi 

glukosa biasanya diukur dengan mengikuti konsentrasi glukosa darah dalam 15 

menit sampai 2 atau 3 jam setelah pemberian glukosa per oral sebanyak 50-100 g 

setelah dipuasakan semalam. Bentuk kurva yang dihasilkan ditentukan oleh: 

1) Kapasitas tubuh mensekresi insulin yang cukup. 

2) Ketersediaan faktor-faktor nutrisi lain yang dibutuhkan untuk pengikatan 

insulin dan kerjanya. 

3) Tingkat katabolisme insulin. 

4) Ada atau tidaknya antagonis insulin. 

5) Adanya atau terbebasnya faktor -faktor penghambat regulasi (counter 

regulator) seperti glukagon, yang akan menghambat penurunan glukosa darah 

jika kerja insulin belum selesai (Linder, 1992). 
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Gangguan-gangguan dalam lintasan kerja insulin, dari proses sintesisnya 

sampai terikat (bereaksi) dan terdegradasinya akan mengubah toleransi glukosa 

(Linder, 1992).  

4. Diabetes Mellitus  

a. Pengertian Diabetes Mellitus  

Diabetes dapat didefinisikan sebagai defisiensi insulin absolut atau relatif 

yang menimbulkan cacat pemakaian karbohidrat denga n meningkatnya kadar gula 

darah seluruhnya (Spector dan Spector,1976). Diabetes adalah suatu sindroma 

yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah disebabkan oleh karena 

adanya kelainan pada sel beta pada pulau Langerhans kelenjar pankreas (Suyono, 

2002).  

Menurut American Diabetes Association (ADA) 2003, diabetes melitus 

merupakan suatu kelompok penyakit metabolit dengan karakteristik hiperglikemia 

yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. 

Hiperglikemia kronis pada diabetes berhubungan dengan kerusakan jangka 

panjang, disfungsi, dan kegagalan beberapa organ tubuh, terutama mata, ginjal, 

syaraf, jantung dan pembuluh darah (Suyono, 2002). 

b. Klasifikasi Diabetes Mellitus 

Klasifikasi Diabetes Melitus berdasarkan etiologi: 

1) Diabetes Melitus Tipe I (IDDM) 

Diabetes Melitus Tipe I dahulu dikena l sebagai insulin dependent diabetes 

mellitus (IDDM), atau diabetes anak-anak, dicirikan dengan hilangnya sel beta 
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penghasil insulin pada pulau-pulau Langerhans pankreas sehingga terjadi 

kekurangan insulin pada tubuh. Diabetes tipe ini dapat diderita oleh anak-anak 

maupun orang dewasa. Sampai saat ini diabetes tipe 1 tidak dapat dicegah. Diet 

dan olahraga tidak dapat menyembuhkan ataupun mencegah diabetes tipe 1. 

Kebanyakan penderita diabetes tipe 1 memiliki kesehatan dan berat badan yang 

baik saat penyakit ini mulai dideritanya. Selain itu, sensitivitas maupun respon 

tubuh terhadap insulin umumnya normal pada penderita diabetes tipe ini, terutama 

pada tahap awal (Anonim, 2007). 

Penyebab terbanyak dari kehilangan sel beta pada diabetes tipe 1 adalah 

reaksi autoimunitas yang menghancurkan sel beta pankreas. Reaksi autoimunitas 

tersebut dapat dipicu oleh adanya infeksi pada tubuh. Saat ini, diabetes tipe 1 

hanya dapat diobati dengan menggunakan insulin, dengan pengawasan yang teliti 

terhadap tingkat glukosa darah melalui alat monitor pengujian darah. Pengobatan 

dasar diabetes tipe 1, bahkan untuk tahap paling awal sekalipun, adalah 

penggantian insulin. Tanpa insulin, ketosis dan diabetes ketoasidosis  dapat 

berkembang sehingga mengakibatkan koma atau kematian (Anonim, 2007). 

Pengobatan diabetes tipe 1 harus dilaksanakan teratur. Pengobatan tidak 

akan menghalangi aktivitas, jika dilaksanakan dalam kesadaran yang cukup, 

kepedulian yang tepat, dan disiplin dalam menjalankan proses penyembuhan 

(Anonim, 2007). 
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2) Diabetes Melitus Tipe II (NIDDM) 

Diabetes Melitus Tipe II dahulu dikenal sebagai Non Insulin Dependent 

Diabetes Mellitus (NIDDM) (Anonim, 2007). Diabetes tipe 2 merupakan suatu 

kelompok heterogen yang terdiri dari bentuk diabetes yang lebih ringan yang 

terutama terjadi pada orang dewasa tetapi kadang-kadang juga terjadi pada 

remaja. Sirkulasi insulin endogen cukup untuk mencegah terjadinya ketoasidosis 

tetapi insulin tersebut sering dalam kadar kurang dari normal, atau secara relatif 

tidak mencukupi karena kurang pekanya jaringan. Obesitas, yang pada umumnya 

menyebabkan gangguan pada kerja insulin, merupakan faktor resiko yang biasa 

terjadi pada diabetes tipe ini, dan sebagian besar pasien dengan diabetes tipe 2 

bertubuh gemuk (Katzung, 2002). 

Selain terjadinya penurunan kepekaan jaringan pada insulin, yang telah 

terbukti terjadi pada sebagian besar pasien dengan diabetes tipe 2 terlepas dari 

berat badan, adalah terjadi pula suatu defisiensi respon sel β pankreas terhadap 

glukosa. Baik resistensi jaringan terhadap insulin maupun kerusakan respon sel β 

terhadap glukosa dapat diperparah dengan meningkatnya hiperglikemia, dan 

kedua kerusakan tersebut dapat diperbaiki melalui manuver terapeutik yang 

mengurangi hiperglikemia tersebut (Katzung, 2002).   

Pengobatan pertama pada diabetes tipe 2 biasanya dengan merubah 

aktivitas fisik, diet (menurunkan asupan karbohidrat), dan mengurangi berat 

badan. Langkah selanjutnya, jika perlu diterapi dengan obat antidiabetes oral 

(Anonim, 2007).   
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3) Diabetes Melitus Gestasional 

Diabetes gestasional juga meliputi kombinasi dari sekresi insulin yang 

tidak mencukupi dan tidak berfungsi, sama halnya dengan diabetes tipe 2, diabetes 

ini terjadi selama kehamilan dan dapat sembuh atau hilang kemudian. Walaupun 

bersifat sementara, diabetes gestasional dapat merusak kesehatan dari bayi 

ataupun ibunya, dan sekitar 20-50% wanita penderita diabetes gestasional yang 

hidup (Anonim, 2007). 

4) Diabetes Melitus Tipe Lainnya 

Ada beberapa penyebab diabetes melitus yang tidak termasuk ke dalam 

tipe 1, tipe 2, atau diabetes gestasional, diantaranya kerusakan sel β (autosomal 

atau mitokondrial), resistensi insulin karena keturunan, penyakit pankreas 

(pankreas kronis, cystic fibrosis), kerusakan hormon, obat-obatan kimia (Anonim, 

2007). 

c. Manifestasi Klinik 

Gejala klasik diabetes adalah rasa haus yang berlebihan, sering kencing 

terutama malam hari, banyak makan serta berat badan yang turun dengan cepat. 

Di samping itu kadang-kadang ada keluhan lemas, kesemutan pada jari tangan dan 

kaki, cepat lapar, gatal-gatal, penglihatan jadi kabur, gairah seks menurun, luka 

sukar sembuh dan pada ibu-ibu sering melahirkan bayi diatas 4 kg (Suyono, 

2002). 

Keluhan khas menderita diabetes adalah poliuria, polidipsia, polifagia, dan 

penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya disertai dengan satu 
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nilai pemeriksaan glukosa darah tidak normal (glukosa darah sewaktu = 200 mg/dl 

atau glukosa darah puasa = 126 mg/dl (Suyono, 2002). 

d. Antidiabetika Oral 

Penggunaan obat hipoglikemik untuk DM baru dilakukan apabila dietary 

control, olahraga, dan penurunan berat badan kurang berhasil menurunkan kadar 

glukosa darah ke posisi normal. Penggunaan obat ini harus sesuai petunjuk dan 

jangan mengubah dosis atau mengganti jenis obat tertentu tanpa konsultasi 

terlebih dahulu. Dosis yang terlalu rendah dapat menyebabkan komplikasi kronis 

dini, sedangkan dosis yang terlalu tinggi dapat menyebabkan hipoglikemia 

(Eryzal, 2002). 

Dari cara pemberiannya obat hipoglikemik terdiri dari obat hipoglikemik 

oral dan obat hipoglikemik suntik yang mengandung insulin. Obat hipoglikemik 

oral di Indonesia terutama didom inasi oleh golongan a-glucosidase inhibitor 

(acarbose), dan golongan meglitinid. Golongan obat hipoglikemik oral lainnya 

adalah Thiazolidindion (glitazone). 

1) Golongan Sulfonilurea 

Obat ini menurunkan kadar glukosa darah dengan cara merangsang 

keluarnya insulin dari sel β pankreas. Sel β pankreas  tidak dapat berfungsi jika 

pankreas rusak dan tidak memproduksi insulin lagi, dengan demikian cocok untuk 

pasien DM tipe II dengan berat badan normal. Pada pasien gemuk penggunaannya 

perlu hati-hati karena mungkin kadar insulin darahnya sudah tinggi namun kurang 

efektif karena resistensi insulin, akibatnya hiperinsulinemia semakin berlebih dan 

ini sangat berbahaya (Eryzal, 2002). 
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Beberapa contoh obat golongan Sulfonilurea antara lain: klorpopamid, 

glikazid, glibenkamid, glipizid, glikuidon, dan tolbutamid (Anonim, 2000). 

2) Golongan Biguanid  

Metformin satu-satunya golongan biguanid yang tersedia, bekerja 

menghambat glukoneogenesis dan meningkatkan penggunaan glukosa di jaringan. 

Jadi, obat ini hanya efektif bila terdapat insulin endogen. Karena kerjanya yang 

berbeda dengan sulfonilurea, keduanya tidak dapat dipertukarkan. Metformin 

dapat digunakan sendiri atau bersama dengan golongan sulfonilurea. Kelebihan 

dari golongan sulfonilurea adalah tidak menaikkan berat badan, dapat 

menurunkan kadar insulin plasma, dan tidak menimbulkan masalah hipoglikemia 

(Anonim, 2000). 

3) Golongan Inhibitor a-glukosidase 

Akarbose dan miglitol, obat ini termasuk kelompok obat baru, yang 

berdasarkan persaingan inhibisi enzim a-glukosidase di mukosa duodenum, 

sehingga reaksi penguraian dipolisakarida menjadi monosakarida dihambat. 

Dengan demikian glukosa dilepaskan lebih lambat dan absorbsinya ke dalam 

darah juga kurang cepat, lebih rendah dan merata, sehingga memuncakkan kadar 

gula darah dihindarkan (Tjay dan Rahardja, 2002).   

4) Golongan Meglitinid: repaglinida (Novonorm) 

Golongan meglitinid termasuk kelompok obat terbaru (1999) bekerja 

menurut suatu mekanisme khusus, yakni mencetuskan pelepasan insulin dari 

pancreas segera sesudah makan. Meglitinid harus diminum tepat sebelum makan 

dan karena reabsorbsinya cepat, maka mencapai kadar puncak dalam 1 jam. 
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Insulin yang dilepaskan menurunkan glukosa darah secukupnya. Ekskresinya juga 

cepat sekali, dalam waktu 1 jam sudah dikeluarkan dari tubuh (Tjay dan Rahardja, 

2002). 

5) Golongan Thiazolidindion 

Troglitazon adalah kelompok obat baru pula pada tahun 1996 dipasarkan 

di AS dan Inggris. Kegiatan farmakologisnya 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/ asam 

lemak bebas dan mengurangi glukoneogenesis dalam hati. Zat ini tidak 

mendorong pankreas untuk meningkatkan pelepasa n insulin seperti sulfonilurea 

(Tjat dan Rahardja, 2002). 

e. Glucobay 

Senyawa tetra-maltosa ini berasal dari kuman berbeda cara kerjanya 

dengan antidiabetika lain. Dalam duodenum zat ini berkhasiat menghambat enzim 

glukosidase (maltase, sukrase, glukoamilase) yang perlu untuk perombakan 

polisakarida dari makanan menjadi monosakarida. Dengan demikian 

pembentukan dan penyerapan glukosa diperlambat, sehingga fluktuasi gula darah 

menjadi lebih kecil  dan nilai rata-ratanya menurun.  Glucobay khusus digunakan 

pada diabetes tipe-2 bila diet tunggal tidak mencukupi. Di Amerika Serikat sejak 

tahun 1994, zat ini juga digunakan pada obesitas , untuk menguruskan orang 

gemuk Resorbsi glucobay dari usus buruk, hanya Ca (Calsium) 2% dan naik 
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sampai lebih kurang 35% setelah dirombak secara enzimatis oleh kuman usus. 

Ekskresinya berlangsung cepat lewat kemih (Tjay dan Rahardja, 2002). 

 Efek samping glucobay yang tersering berupa terbentuknya banyak gas di 

usus  (bertahak, kentut), dan kejang usus. Efek-efek ini diakibatkan penumpukan 

hidrat arang yang tidak dicerna dalam colon, dan peningkatan penguraiannya oleh 

flora usus dengan antara lain pembentukan gas. Selain itu diare pada dosis lebih 

tinggi dan bila digunakan bersamaan dengan gula. Biasanya efek ini berkurang 

dalam waktu beberapa minggu / bulan (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Makanan yang berisi gula (sakarosa) meningkatkan resiko efek samping. 

Obat-obatan lambung (antasida, enzim cerna, adsorbensia), laksansia , dan 

kolestiramin dapat mengurangi daya kerja akarbose. Resorpsi obat-obat lain dapat 

dikurangi olehnya bila terjadi diare pada efek sampingnya (Tjay dan Rahardja, 

2002). Struktur akarbose disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Akarbose (Katzung, 2002) 
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5. Pengukuran Kadar Glukosa Darah  

Secara umum metode pengukuran glukosa darah dapat ditentukan dengan 

beberapa cara yaitu:  

a. Metode Kondensasi Gugus Amin  

Prinsip : 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 (Dzulkarnaen dkk., 1997). 

b. Metode Enzimatik  

Glukosa dapat ditentukan kadarnya secara enzimatik, misalnya dengan 

penambahan enzim glukosa oksidase (GOD). Dengan adanya oksigen atau udara, 

glukosa dioksidasi oleh enzim menjadi asam glukuronat disertai pembentukan 

H2O2. Enzim peroksidase (POD) mengakibatkan H2O2 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 (Dzulkarnaen dkk., 1997). 

Berdasarkan intensitas warna tersebut berbanding lurus dengan glukosa 

yang ada (Indriati, 1986). Reaksi pembentukan warna pada penentuan kadar 

glukosa darah dengan metode enzimatik tertera seperti Gambar 2.  

c. Metode Reduksi  

Prinsip : kadar glukosa darah ditentukan secara reduksi denga n menggunakan 

suatu oksidan ferisianida yang direduksi menjadi ferosianida oleh glukosa dalam 
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suasana basa de ngan pemanasan. Kemudian kelebihan garam feri dititrasi secara 

iodometri (Dzulkarnaen dkk., 1997).  

d. Metode Pemisahan Glukosa  

Prinsip : glukosa dipisahkan dalam keadaan panas dengan antron atau timol dalam 

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

akan tetapi jarang dilakukan (Dzulkarnaen dkk., 1997). 

  

 + O2              GOD  + H2O2 

                                                                     

  Glukosa                                                                 Asam glukonat 

 

                   + 2H2O                                                                 

                  + H2O2  +                  Peroksidase   

4-amino-antipirin                     Fenol                                  Kuinonimin 

 

Gambar 2. Pembentukan Senyawa Berwarna Merah (kuinonimin) dari Substansi 
Awal Glukosa dengan Reagen GOD PAP (Chaplin, 1996, cit Rezeki, 
2005). 

 
6. Uji Efek Antidiabetes 

Petunjuk tentang khasiat calon fitofarmaka sebaiknya diperoleh dengan 

percobaan in vivo pada hewan mamalia yang sesuai, sedapat mungkin dikaitkan 

dengan model penyakitnya pada manusia. Hasil positif dari calon fitofarmaka 

dapat digunakan untuk perkiraan kemungkinan efek pada manusia (Anonim, 

1992). 
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a. Metode uji toleransi glukosa 

Uji toleransi terhadap glukosa oral dapat dipengaruhi oleh banyak variabel 

fisiologik. Penderita harus berada pada status gizi cukup, tidak boleh 

mengkonsumsi salisilat, diuretik, antikonvulsan, steroid atau obat kontrasepsi oral, 

tidak boleh merokok, makan dan minum selain air selama 12 jam sebelum uji 

dilakukan. Kekurangan karbohidrat dapat mengganggu toleransi terhadap glukosa 

(Widmann, 1989). 

Cara diagnosa DM yang paling mudah adalah mendapatkan kadar glukosa 

darah puasa lebih dari 140 mg/dl atau 150 mg/dl pa da dua kali pemeriksaan atau 

lebih. Hiperglikemia setelah puasa, kadang glukosa darah sewaktu lebih dari 120 

mg/dl merupakan gejala khas untuk DM. Uji toleransi terhadap glukosa hanya 

berguna untuk diagnosis bila kadar gula darah puasa atau post prandial meragukan 

atau bila ada glukosuria yang tidak jelas sebabnya (Widmann, 1989). 

Prinsip metode 

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

larutan glukosa per oral setengah jam sesudah pemberian sediaan obat yang diuji. 

Pada awal percobaan sebelum pemberian obat, dilakukan pengambilan cuplikan 

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

glukosa  darah awal. Pengambilan cuplikan darah vena 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/kg bb. 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. KETERANGAN  EMPIRIS 

Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan untuk mendapatkan bukti 

ilmiah efek penurunan glukosa darah dari perasan buah belimbing manis terhadap 

kadar glukosa darah kelinci jantan yang dibebani glukosa. 

 

 

 

 

 

 

 


