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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang tidak stabil karena memiliki 

elektron yang tidak berpasangan dalam orbital luarnya sehingga sangat reaktif 

untuk mendapatkan pasangan elektron dengan mengikat sel-sel tubuh. Apabila hal 

tersebut terjadi secara terus menerus dapat menyebabkan kerusakan dan kematian 

sel. Kereaktifan radikal bebas dapat menimbulkan berbagai penyakit degeneratif 

seperti diabetes melitus (Latief dkk., 2007). Peningkatan kadar glukosa dalam 

darah disebabkan oleh kerusakan pankreas sehingga tidak dapat menghasilkan 

insulin. Kerusakan pankreas ini disebabkan oleh peroksidasi lipid yang dapat 

menghasilkan metabolit sekunder. Salah satunya adalah malondialdehyde (MDA) 

yang merupkakan hasil akhir peroksidasi lipid (Josephy,1997). Pada penelitian 

Mahdi dkk. (2003) menunjukkan adanya peningkatan MDA dan penurunan 

aktivitas antioksidan pada tikus diabetes yang terinduksi streptozosin. Akan tetapi 

belum ada penelitian yang menunjukkan peningkatan kadar MDA dengan metode 

pembebanan glukosa.  

Pengobatan diabetes saat ini dilakukan dengan mengkombinasikan antara 

antidiabetes dan antioksidan. Hal ini disebabkan obat antidiabetes tidak bekerja 

memperbaiki sel pankreas-β yang rusak akibat radikal bebas, tetapi hanya 

menstimulasi pelepasan insulin dari sel pankreas-β (Adnyana dkk., 2004). Selain 

 



itu pengobatan diabetes menggunakan antioksidan juga dapat mencegah 

terjadinya komplikasi diabetes (Aslan, 2007).  

Pencarian antioksidan dari tanaman banyak menarik perhatian karena 

dapat melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Senyawa antioksidan 

yang dihasilkan dari tumbuhan seperti vitamin C, vitamin E, karoten, golongan 

fenol terutama polifenol dan flavonoid diketahui berpotensi mengurangi risiko 

penyakit degeneratif (Prakash, 2001). Antioksidan sintetis seperti Butil Hidroksi 

Anisol (BHA), Butil Hidroksi Toluen (BHT) dan propil galat memiliki aktivitas 

antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan antioksidan alami yang berasal dari 

tumbuhan (Han dkk., 2004) tetapi dapat menyebabkan karsinogenesis. Menurut 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryatmi (2004) menunjukkan bahwa 

pemberian vitamin E sebagai antioksidan belum mampu menurunkan kadar lemak 

peroksida darah. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang sumber 

antioksidan lain yang dapat menangkal radikal bebas. 

Dewandaru (Eugenia uniflora L.) memiliki kandungan kimia antara lain: 

sitronela, sineol, terpenin, sequiterpen, vitamin C, saponin, flavonoid, tannin dan 

antosianin (Eindbond dkk., 2004). Penelitian yang dilakukan oleh Utami dkk. 

(2005) membuktikan bahwa kandungan fenol dan flavonoid dalam ekstrak 

kloroform, etil asetat dan etanol daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) memiliki 

aktivitas antioksidan dengan IC50 53,30; 12,01 dan 8,866 µg/ml.  

Sambiloto (Andrographis paniculata) dimanfaatkan oleh masyarakat 

untuk mengobati berbagai penyakit, seperti; diare, radang saluran nafas, hepatitis, 

influenza, pneumonia, kencing manis dan darah tinggi (Dalimarta, 2001). Dari 



penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa herba sambiloto mengandung 

senyawa kimia antara lain: Diterpen lakton yang terdiri andrographolida, 

neoandrographolida, deoksi-andrographolida, dehidroandrographolida, 

flavonoid, tanin, saponin (Madsuda dkk., 1994). Ekstrak kloroform daun 

sambiloto dapat menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes yang 

mengalami komplikasi jangka panjang dan senyawa yang memiliki aktivitas 

tersebut adalah andrographolida (Rao, 2006). Ekstrak etanol daun sambiloto dapat 

meningkatkan sensitivitas insulin dan menghambat peningkatan resistensi insulin 

(Subramanian dan Asmawi, 2008).  

Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit dimana penderita harus 

mengkonsumsi obat di sepanjang hidupnya. Untuk mengurangi rasa tidak enak 

ketika mengkonsumsi obat yaitu dengan membuat sediaan dalam bentuk tablet 

effervescent. Selain itu, tablet effervescent memiliki onset yang cepat karena 

sebelum dikonsumsi obat sudah dilarutkan terlebih dahulu di dalam air sehingga 

dapat mempercepat absorbsi obat. Tablet ini juga dapat digunakan untuk 

memformulasi zat – zat aktif yang dapat mengiritasi lambung, misalnya aspirin 

dengan cara memodifikasi volume dan pH larutan sedemikian rupa sehingga dapat 

menaikkan pH lambung (Lachman dkk., 1994). 

Pada penelitian ini diharapkan akan diketahui adanya aktivitas antioksidan 

pada kombinasi antara ekstrak dewandaru (Eugenia uniflora L.) dan sambiloto 

(Andrographis paniculata) secara peroral. Hasil ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai data ilmiah yang melandasi penggunaan tablet effervescent ini sebagai 

antidiabetes.  



B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan suatu permasalahan 

yaitu: 

1. Apakah terjadi peningkatan kadar malondialdehyde (MDA) pada tikus 

yang dibebani glukosa?  

2. Bagaimana pengaruh antioksidan tablet effervescent kombinasi antara 

ekstrak dewandaru dan sambiloto yang digunakan secara peroral pada 

tikus yang dibebani glukosa?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk : 

1. Mengetahui adanya peningkatan kadar malondialdehyde (MDA)  pada 

tikus yang dibebani glukosa. 

2. Mengetahui pengaruh antioksidan tablet kombinasi ekstrak dewandaru dan 

sambiloto pada tikus yang dibebani glukosa.  

 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman dewandaru 

a. Sistematika tanaman 

 Divisio : Spermatophyta 

 Subdivisio : Angiospermae 

 Class : Dicotyledoneae 



 Subclassis : Dialypetalae 

Ordo : Myrtales 

 Familia  : Myrtaceae 

 Genus : Eugenia 

 Species : Eugenia uniflora L. 

  (Backer dan Van Den Brink, 1965) 

b. Nama daerah 

Jawa: asam selong, belimbing londo, dewandaru. 

c. Kandungan kimia 

Dewandaru mengandung sitronela, sineol, terpenin, sequiterpen, vitamin 

C,saponin, flavonoid, tannin dan antosianin (Eindbond dkk., 2004). 

d. Kegunaan 

Sebagai obat diare, obat flu (Hutapea, 1994), dan antiradikal (Utami dkk., 

2005).  

 

2. Tanaman sambiloto 

a. Sistematika tanaman 

 Divisio : Spermatophyta 

 Subdivisio : Angiospermae 

 Class : Dicotyledoneae 

Ordo : Solanales 

 Familia  : Achantaceae 



 Genus : Andrographis 

 Species : Andrographis paniculata     

     (Backer dan Van Den Brink, 1965) 

b. Nama daerah 

Sumatera: pepaitan (Melayu) 

Jawa: ki oray, ki peurat, takilo ( Sunda ), bidara, sadilata, sambilata, takila (Jawa) 

(Dalimarta, 2001). 

c. Kandungan kimia 

Sambiloto mengandung laktone yang terdiri dari deoksiandrografolid, 

andrografolid (zat pahit), neoandrografolid, 14-deoksi-11,12-

didehidroandrografolid, homoandrografolid (Syahrin dkk., 2006) dan diterpenoid 

(Madsuda dkk., 1994; Yuwono, 2006) 

d. Kegunaan 

Sebagai antibakteri, antiradang, menghambat reaksi imunitas 

(imunosupresi), penghilang nyeri (analgesik), pereda demam (antipiretik), 

menghilangkan panas dalam, menghilangkan lembab, penawar racun 

(detoksifikasi) (Dalimartha, 2001), menurunkan kadar glukosa (Rao, 2006) dan 

antioksidan (Koul dan Kapil, 1994).  

 

3. Diabetes melitus 

a. Patofisiologi diabetes melitus 

Diabetes mellitus (DM) merupakan kelainan metabolisme yang 

disebabkan oleh terjadinya kerusakan pada sel-sel β pulau Langerhans dalam 



kelenjar pankreas, sehingga hormon insulin disekresikan dalam jumlah yang 

sedikit, bahkan tidak sama sekali (Price dan Wilson, 2005). Diabetes mellitus juga 

dapat disebabkan oleh terjadinya penurunan sensitifitas reseptor hormon insulin 

pada sel (Selvan dkk., 2008) 

Klasifikasi Diabetes Melitus yang diperkenalkan oleh American Diabetes 

Association (ADA) dan disahkan oleh WHO adalah sebagai berikut : 

1. Diabetes mellitus tipe 1 

 Diabetes tipe 1 merupakan diabetes yang disebabkan oleh destruksi 

autoimun pada sel β pankreas. Hal ini mengakibatkan defisiensi sekresi insulin 

sehingga terjadi gangguan metabolisme (Dipiro dkk., 2005).  

2. Diabetes melitus tipe 2 

 Diabetes tipe 2 merupakan diabetes yang terjadi karena insulin dalam 

tubuh tidak dapat berfungsi. Hal itu dapat disebabkan berbagai kemungkinan 

seperti kecacatan dalam produksi insulin, resistensi terhadap insulin atau 

berkurangnya sensitifitas (respon) sel dan jaringan tubuh terhadap insulin yang 

ditandai dengan meningkatnya kadar insulin di dalam darah. Selain itu juga dapat 

menimbulkan gangguan sekresi insulin dan produksi glukosa hepatik yang 

berlebihan. Pada awal perkembangan DM Tipe 2, sel-sel β menunjukkan 

gangguan dimana sekresi insulin gagal mengkompensasi resistensi insulin. 

Apabila tidak ditangani dengan baik, kerusakan sel-sel β pankreas akan terjadi 

secara progresif yang dapat mengakibatkan defisiensi insulin (Underwood, 1999).  

 

 



3. Diabetes gestasional 

Diabetes gestasional terjadi karena peningkatan sekresi berbagai hormone 

yang mempunyai efek metabolik terhadap toleransi glukosa (Price dan Wilson, 

2005). 

b. Hubungan antara diabetes melitus dengan radikal bebas 

Peningkatan kadar glukosa dapat menghasilkan reactive oxygen species 

(ROS) pada sel β melalui jalur autooksidasi glukosa, aktivasi protein kinase C 

(PKC), pembentukan metilglioksal dan glikasi, metabolisme heksosamin, 

pembentukkan sorbitol, dan fosforilasi oksidatif (Robertson, 2004). Jalur 

metabolisme glukosa yang dapat menghasilkan ROS dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 

Gambar 1. Jalur metabolisme glukosa yang dapat menghasilkan ROS 



1. Autooksidasi glukosa 

Gliceraldehyde-3-Phospat dapat terenolisasi dan akan terbentuk 

ketonaldehid (jalur 1) (Wolff dan Dean, 1987).  

2. Aktivasi protein kinase (PKC) 

Dihidroksiaseton dapat mengalami reduksi menjadi gliserol 3-fosfat 

dan asilasi yang dapat meningkatkan pembentukan diasilgliserol (DAG). 

Pembentukan DAG dapat mengaktivasi PKC (jalur 2) (Robertson, 2004). 

3. Pembentukan metal glioksal dan glikasi 

Apabila pembentukan gliseraldehid 3-fosfat yang dikatalisasi 

gliseraldehid – fosfat dehidrogenase (GAPDH) mengalami kegagalan akibat 

tingginya kadar glukosa, akumulasi gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton 

mendorong pembentukan metilglioksal (jalur 3) (Robertson, 2004). 

4. Pembentukan sorbitol 

Jalur poliol – sorbitol pada hiperglikemia dapat mereduksi glukosa dan 

menghasilkan sorbitol dengan mediasi aldosa reduktase. Kemudian sorbitol 

dikonversi menjadi fruktosa oleh sorbitol dehidrogenase (jalur 4) (Chung dkk., 

2003).  

5. Metabolisme heksosamin 

Pada kadar glukosa tinggi, fruktosa 6-fosfat melalui glutamine: 

fruktosa 6-fosfat aminotransferase (GFAT) akan membentuk glukosamin 6-fosfat 

(jalur 5) (Nishimura, 1998).  

 

 



6. Fosforilasi oksidatif 

Peningkatan kadar glukosa dapat meningkatkan proton mitokondria 

karena terlalu banyak donor elektron melalui siklus asam trikarboksilat. Hal ini 

dapat meningkatkan produksi superoksida mitokondria dan kegagalan 

pengeluaran insulin dari sel β pankreas (Robertson, 2004).  

Peningkatan kadar glukosa dalam darah disebabkan oleh kerusakan 

pankreas sehingga tidak dapat menghasilkan insulin. Kerusakan pankreas ini 

dapat disebabkan oleh senyawa radikal bebas yang merusak sel-sel pada pankreas 

sehingga tidak dapat berfungsi (Studiawan, 2004). 

Peningkatan radikal bebas secara umum menyebabkan gangguan fungsi 

sel dan kerusakan oksidatif pada membran. Pada kondisi tertentu antioksidan 

mempertahankan sistem perlindungan tubuh melalui efek penghambat 

pembentukan radikal bebas. Efisiensi mekanisme pertahanan tersebut mengalami 

perubahan pada diabetes mellitus. Penangkapan radikal bebas yang tidak efektif 

dapat menyebabkan kerusakan jaringan (Rajasekaran dkk., 2005; Kaleem dkk., 

2006).  

 

4. Radikal bebas 

Radikal bebas merupakan sekelompok zat kimia yang sangat reaktif 

karena memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Radikal bebas 

adalah oksidan, tetapi tidak semua oksidan merupakan radikal bebas. Oksidan 

merupakan senyawa yang dapat menerima elektron dan radikal bebas merupakan 



atom atau gugus yang orbital luarnya memiliki elektron yang tidak berpasangan 

(Fessenden dan Fessenden, 1994).  

Stres oksidatif menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem 

pembentukan dan penangkapan radikal bebas sehingga menurunkan aktivitas 

antioksidan. (Kaleem dkk., 2006; Pari dkk., 2005). Peroksidasi lipid sebagai 

akibat dari stress oksidatif yang terjadi melalui tiga tahap merupakan reaksi 

berantai yang terus menghasilkan pasokan radikal bebas yang dapat merusak 

jaringan dan dapat menyebabkan penyakit degeneratif seperti kanker penyakit 

inflamasi, penuaan dan lain-lain. Peroksidasi lipid terjadi melalui tiga tahap reaksi 

berantai, yaitu : 

1. Inisiasi 

Xo + RH      →        Ro  + XH 

Pada tahap ini dengan adanya oksigen bebas akan terjadi pengambilan 

atom H dari poly unsaturated fatty acid (PUFA) yang terdapat pada membran sel 

sehingga  menyebabkan kerusakan pada sel.  

2. Propagasi 

Ro + O2       →        ROOo  

ROOo + RH       →       ROOH + Ro, dan seterusnya  

Hasil dari reaksi ini akan menjadi inisiator baru untuk bereaksi dengan 

PUFA yang lain sehingga menghasilkan produk radikal baru. 

3. Terminasi 

ROOo + ROOo     →       ROOR + O2  

ROOo + Ro         →        ROOR  



Ro + Ro       →      RR 

Tahap ini mengkombinasikan dua radikal menjadi suatu produk non 

radikal (Murray dkk., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Mekanisme Peroksidasi PUFA 

Derajad peroksidasi lipid dapat ditunjukkan dengan kadar MDA yang 

merupakan produk akhir dari peroksidasi PUFA (Gambar 2). Pengukuran kinetika 

peroksidasi lipid secara in vitro dapat dilakukan dengan mengukur berapa banyak 

oksigen yang dibutuhkan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan, salah 

satunya TBA (Thiobarbituric acid) reactivity test, yang dapat dilakukan baik 

secara in vivo maupun in vitro. Tes ini didasarkan pada reaksi kondensasi antara 

satu molekul MDA dengan dua molekul TBA pada kondisi asam. Hasilnya adalah 
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pigmen berwarna merah yang dapat diukur pada panjang gelombang 532 nm. 

Jumlah MDA yang terdeteksi menggambarkan banyaknya peroksidasi lipid yang 

terjadi (Josephy, 1997). 

 

5. Antioksidan 

 Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi 

atau suatu zat yang dapat menetralkan atau menangkap radikal bebas (Murray 

dkk., 2000) dan melindungi jaringan biologis dari kerusakan akibat radikal bebas. 

Antioksidan berperan dalam pengobatan diabetes mellitus untuk memperbaiki sel 

β pankreas yang rusak sehingga dapat meningkatkan sekresi insulin (Chauhan 

dkk., 2008).  

Atas dasar mekanisme kerjanya antioksidan dapat dibedakan menjadi 3 

yaitu :  

a. Antioksidan primer 

Antioksidan ini berfungsi untuk mencegah terbentuknya radikal bebas 

baru karena dapat merubah radikal bebas menjadi molekul yang berkurang 

dampak negatifnya sebelum sempat bereaksi (Winarsi, 2005). Tubuh dapat 

menghasilkan antioksidan berupa enzim yang aktif bila didukung oleh nutrisi 

pendukung atau mineral yang disebut juga ko-faktor. Antioksidan primer yang 

berperan sebagai kofaktor yaitu: 

 

 



1. Superoksida dismutase (SOD) 

Antioksidan ini merupakan enzim yang bekerja bila ada mineral-mineral 

seperti tembaga, mangan yang bersumber pada kacang-kacangan, padi-padian. 

2. Glutathione peroksidase 

Enzim tersebut mendukung aktivitas enzim SOD bersama-sama dengan 

enzim katalase dan menjaga konsentrasi oksigen akhir agar stabil dan tidak 

berubah menjadi pro-oksidan. Glutathione sangat penting sekali melindungi 

selaput-selaput sel. 

3. Katalase 

Enzim katalase di samping mendukung aktivitas enzim SOD juga dapat 

mengkatalisa perubahan berbagai macam peroksida dan radikal bebas menjadi 

oksigen dan air (Arulselvan dan Subramanian, 2007).  

b. Antioksidan sekunder 

Antioksidan sekunder merupakan senyawa yang berfungsi menangkap 

radikal bebas dan mencegah terjadinya reaksi berantai sehingga tidak terjadi 

kerusakan yang lebih besar. Contoh antioksidan sekunder adalah vitamin E, 

vitamin C, dan betakaroten yang dapat diperoleh dari buah-buahan.  

 

 

 



c. Antioksidan tersier 

Antioksidan tersier merupakan senyawa yang memperbaiki sel-sel dan 

jaringan yang rusak karena serangan radikal bebas. Biasanya yang termasuk 

kelompok ini adalah  enzim (Winarsi, 2005). 

Stres oksidatif menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem 

pembentukan dan penangkapan radikal bebas sehingga menurunkan aktivitas 

antioksidan (Kaleem dkk., 2006; Pari dan Latha, 2005). Secara umum reaktivitas 

oksigen pada sel ditangkap oleh enzim antioksidan. Penyakit diabetes melitus 

dapat menginduksi perubahan jaringan dan aktivitas enzim antioksidan. Agen 

hipoglikemik herbal beraksi pada penangkapan metabolit oksigen atau 

meningkatkan sintesis molekul antioksidan (Mahdi dkk., 2003).  

 

6. Tablet effervescent 

Tablet effervescent merupakan tablet khusus yang dibuat dengan 

mengempa bahan – bahan aktif dengan campuran asam – asam organik, seperti 

asam sitrat atau asam tartat dan natrium bikarbonat. Reaksi kimia antara asam dan 

natrium bikarbonat akan terjadi bila tablet dimasukkan ke dalam air sehingga 

terbentuk garam natrium dari asam dan menghasilkan CO2 dan air (Lachman dkk., 

1994). Larutan dengan karbonat yang dihasilkan menutupi rasa yang tidak 

diinginkan dari zat obat, sehingga tablet effervescent sangat cocok untuk produk 

dengan rasa yang pahit dan asin (Ansel, 1989). 



Tablet effervescent memiliki beberapa keuntungan antara lain dapat menutupi 

rasa obat yang tidak enak, mudah larut dalam waktu seketika sehingga mempercepat 

onset dan absorbsi obat, relatif aman untuk obat yang dapat mengiritasi lambung dan 

mengandung dosis obat yang tepat. Waktu yang diperlukan untuk melarutkan tablet 

tersebut biasanya kurang dari 1 menit (Lachman dkk., 1994). 

 

D. Landasan Teori 

 Peningkatan kadar glukosa dapat menghasilkan reactive oxygen species 

(ROS) pada sel β melalui jalur autooksidasi glukosa, aktivasi protein kinase C 

(PKC), pembentukkan metilglioksal dan glikasi, metabolisme heksosamin, 

pembentukan sorbitol, dan fosforilasi oksidatif (Robertson, 2004). Pada tikus 

diabetes yang terinduksi streptozosin terjadi peningkatan kadar malondialdehyde 

(MDA) dengan penurunan aktivitas antioksidan (Mahdi dkk., 2003). Penggunaan 

antioksidan pada pengobatan diabetes mellitus berguna untuk pencegahan 

komplikasi diabetes akibat peroksidasi lipid (Kaleem dkk., 2006). 

 Agen hipoglikemik herbal berperan dalam penangkapan metabolit oksigen 

atau meningkatkan sintesis molekul antioksidan. Dewandaru (Eugenia uniflora 

L.) memiliki kandungan kimia antara lain: sitronela, sineol, terpenin, sequiterpen, 

vitamin C, saponin, flavonoid, tannin dan antosianin memiliki aktivitas 

antioksidan (Eindbond dkk., 2004). Ekstrak etanol daun dewandaru memiliki 

aktivitas penangkap radikal dengan IC50 8,866 µg/ml dan diduga senyawa yang 

bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut adalah flavonoid (Utami dkk., 

2005).  



 Ekstrak etanol daun sambiloto dapat meningkatkan sensitivitas insulin, 

menghambat peningkatan resistensi insulin (Subramanian dan Asmawi, 2008; 

Syahrin dkk., 2006) dan memperpanjang masa hidup tikus diabetes (Syahrin dkk., 

2006). Ekstrak kloroform daun sambiloto juga dapat menurunkan kadar glukosa 

darah pada penderita diabetes yang mengalami komplikasi jangka panjang (Rao, 

2006). Kandungan senyawa diterpen yaitu andrographolide, andrographiside dan 

neoandrographolide dapat menurunkan peroksidasi lipid (Koul dan Kapil, 1994). 

 

E. Hipotesis 

1. Pembebanan glukosa dapat meningkatkan kadar MDA. 

2. Berdasarkan kandungan senyawa flavonoid pada daun dewandaru dan 

senyawa diterpen pada daun sambiloto, tablet effervescent kombinasi 

antara ekstrak dewandaru (Eugenia uniflora L.)  dan sambiloto 

(Andrographis paniculata) memiliki aktivitas antioksidan pada tikus yang 

dibebani glukosa.  


