
PENGARUH PEMBERIAN PERASAN BUAH LABU SIAM 

(Sechium edule (Jacq.) Sw.) TERHADAP PENURUNAN KADAR 

GLUKOSA DARAH PADA KELINCI JANTAN NEW ZEALAND 

YANG DIBEBANI GLUKOSA 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

Oleh: 

 

WAHIDHAH NUR KHIKMAWATI 

K 100050226 

 



 

FAKULTAS FARMASI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2009 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini penyakit diabetes mellitus (DM) merupakan penyakit yang 

banyak diderita masyarakat. Dalam Diabetes Atlas 2000 (International Diabetes 

Federation) tercantum perkiraan penduduk Indonesia berusia diatas 20 tahun 

sebesar 15 juta dan dengan asumsi prevalensi diabetes mellitus sebesar 4,6%, 

diperkirakan pada tahun 2020 nanti akan ada sejumlah 178 juta penduduk berusia 

diatas 20 tahun dan dengan asumsi prevalensi diabetes mellitus sebesar 4,6% akan 

didapatkan 8,2 juta pasien diabetes (Soegondo, dkk., 2005). 

Diabetes mellitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada 

seseorang yang disebabkan oleh adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat 

kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Gejala klasik diabetes adalah rasa 

haus yang berlebihan, sering kencing terutama malam hari, banyak makan serta 

berat badan yang turun dengan cepat (Soegondo, dkk., 2005). 

Salah satu cara untuk mengatasi diabetes mellitus adalah dengan 

melakukan terapi herbal yaitu suatu proses penyembuhan dengan menggunakan 

ramuan berbagai tanaman berkhasiat obat. Saat ini terapi seperti ini sedang 



populer di kalangan masyarakat karena dinilai sebagai pengobatan yang 

mempunyai efek samping sedikit, murah, dan mudah didapat (Utami, 2003). 

Salah satu tanaman yang berkhasiat obat adalah labu siam (Sechium 

edule (Jacq.) Sw). Menurut Priantono (2005) labu siam  mempunyai kegunaan 

sebagai penurun tekanan darah, mempunyai efek diuretik, dapat menyembuhkan 

gangguan sariawan, panas dalam, demam pada anak-anak serta baik digunakan 

oleh penderita asam urat dan diabetes mellitus. Penelitian sebelumnya 

menyebutkan bahwa labu siam memiliki efek antioksidan (Lucero, et al., 2007), 

antimikrobial (Ordo, et al., 2003), diuretik (Jensen and Lai, 1986, cit Dire, et al., 

2005), antihipertensi (Guppy, et al., 2000, cit Dire, et al., 2005), dan 

hipokolesterol (Cruz, et al., 2002). 

Pada penelitian Dire, et al., (2005), ekstrak alami kulit labu siam 

(maserasi) terbukti mempunyai efek hipoglikemik yang mekanismenya 

ditunjukkan dengan cara menginduksi pembentukan metabolit aktif yang aksinya 

ditunjukkan pada proses labeling. Proses labeling ini kemungkinan beraksi pada 

sel membran dan pada ikatan protein yang berhubungan dengan stres oksidatif 

yang terjadi pada diabetes. Penelitian ini dilakukan pada tikus Wistar yang dibuat 

diabetes dengan cara menginjeksikan Streptozotocine sehingga terjadi perusakan 

pada pankreas. Diduga senyawa yang bertanggung jawab terhadap efek 

hipoglikemik dari buah labu siam, berasal dari senyawa flavonoidnya (Andrade-

Cetto and Heinrich, 2005). 

Menurut Dr. Setiawan Dalimarta, daging buah labu siam terdiri dari 90% 

air dan 7,5% karbohidrat (Priantono, 2005), sehingga pada penelitian ini 

��



digunakan metode perasan dari buah labu siam. Selain itu pemilihan metode 

perasan, juga mengacu pada pemakaian secara umum obat tradisional oleh 

masyarakat dan memudahkan dalam pemakaiannya. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan bukti ilmiah tentang efek dari buah labu siam dalam 

menurunkan kadar glukosa darah dan memberikan sumbangan pada masyarakat 

tentang obat tradisional antidiabetes. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dibuat perumusan masalah yaitu: 

“Apakah perasan buah labu siam (Sechium edule (Jacq.) Sw) dapat menurunkan 

kadar glukosa darah pada kelinci jantan New Zealand yang dibebani glukosa?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian perasan 

buah labu siam (Sechium edule (Jacq.) Sw) terhadap penurunan kadar glukosa 

darah pada kelinci jantan New Zealand yang dibebani glukosa. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Labu Siam (Sechium edule (Jacq.) Sw) 

a.   Sistematika Labu Siam 

Devisi  : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotiledonea 



Sub kelas  : Dilleniidae 

Ordo  : Violales 

Bangsa  : Cucurbitales 

Keluarga  : Cucurbitaceae 

Marga  : Sechium 

Varietas  : Sechium edule (Jacq.) Swartz  

(Backer and Van Den Brink, 1968) 

b. Sinonim 

Sicyos edulis Jacq., Chayota edulis Jacq., Sechium americanum Poir., 

Cucumis acutangulus Descourt., Sicyos laciniatus Descourt., Sechium cayota 

Hamsley (Anonim, 1996). 

c. Nama Daerah 

Labu jipang (Jawa Tengah), Manisah (Jawa Timur), Waluh siam (Jawa 

Barat), Gambas (Sunda), Labu siem (Sumatra), Ketimun jepang (Manado)  

(Anonim, 2007). 

d. Morfologi Tanaman 

Habistus labu siam berupa perdu dan merambat. Batangnya lunak, 

beralur, banyak cabang, terdapat pembelit berbentuk spiral, kasap, dan berwarna 

hijau. Daunnya tunggal, bentuk jantung, tepi bertoreh, ujung meruncing, 

pangkalnya runcing, kasap, panjang 4-25 cm, lebar 3-20 cm, tangkai panjang, 

pertulangan menjari, dan berwarna hijau. Bunga merupakan bunga majemuk, 

berada di ketiak daun, kelopak bertaju lima, mahkota beralur, benang sari lima, 

kepala sari berwarna jingga, putik satu, dan berwarna kuning. Buah berbentuk 



buni bulat, menggantung, permukaan berlekuk, dan berwarna hijau keputih-

putihan. Biji berbentuk pipih, berkeping dua, dan berwarna putih. Akar berupa 

akar tunggang, dan berwarna putih kecoklatan (Backer and Van Den Brink, 1968). 

e. Kandungan Kimia 

Buah labu siam mengandung saponin, alkaloid, tannin (Anonim, 2008), 

polifenol, antosianin (Lucero, et al., 2007) dan flavonoid (Andrade-Cetto and 

Heinrich, 2005; Lucero, et al., 2007). Sedangkan daunnya mengandung saponin, 

flavonoid dan polifenol (Anonim, 2008). 

f. Kegunaan 

Labu siam mempunyai kegunaan sebagai penurun tekanan darah, 

mempunyai efek diuretik, dapat menyembuhkan gangguan sariawan, panas dalam, 

demam pada anak-anak serta baik digunakan oleh penderita asam urat dan 

diabetes mellitus (Priantono, 2005). Labu siam juga memiliki efek antioksidan 

(Lucero, et al., 2003), antimikrobial (Ordo, et al., 2003), diuretik (Jensen and Lai, 

1986, cit Dire, et al., 2005), antihipertensi (Guppy, et al., 2000, cit Dire, et al., 

2005), dan hipokolesterol (Cruz, et al., 2002). Selain itu labu siam mempunyai 

efek hipoglikemik (Andrade-Cetto and Heinrich, 2005; Dire, et al., 2005). 

2. Diabetes Melitus 

a. Pengertian Diabetes Mellitus 

Menurut American Diabetes Association (ADA) 2003, diabetes mellitus 

merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik 

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau 

kedua-duanya (Soegondo, dkk., 2005). 



Gejala pertama yang ditunjukkan oleh penyakit ini adalah hiperglisemia, 

seringkali juga diikuti dengan glukosuria, ekskresi air kemih dalam jumlah yang 

banyak, rasa lapar dan haus, turunnya berat badan, ketonemia, ketonuria, dan 

asidosis. Gejala kedua selanjutnya yang diakibatkan oleh penyakit ini dalam 

waktu yang lama adalah degenerasi dinding pembuluh darah dan pengaruhnya 

terhadap berbagai organ tubuh, terutama kemungkinan terjadinya kebutaan 

(Wirahadikusumah, 1985). 

b. Klasifikasi Diabetes Mellitus 

1) Diabetes Mellitus Tipe I 

Diabetes tipe I umumnya menyerang anak-anak, tetapi dapat juga terjadi 

pada orang dewasa. Penyebab penyakit ini bisa melalui proses imunologik 

maupun idiopatik. Penyakit ini ditandai dengan defisiensi insulin absolut yang 

disebabkan oleh lesi atau nekrosis sel-� berat. Hilangnya fungsi sel-� mungkin 

disebabkan oleh invasi virus, kerja toksin kimia, atau umumnya, melalui kerja 

antibodi autoimun yang ditunjukkan untuk melawan sel-�. Akibat dari destruksi 

sel-�, pankreas gagal berespon terhadap masukan glukosa, dan diabetes tipe I 

menunjukkan gejala klasik defisiensi insulin (Mycek, dkk., 2001). 

2) Diabetes Mellitus Tipe II 

Diabetes tipe II biasanya timbul pada umur lebih dari 40 tahun. Pada 

diabetes tipe ini, pankreas masih mempunyai beberapa fungsi sel-�, yang 

menyebabkan kadar insulin bervariasi yang tidak cukup untuk memelihara 

homeostasis glukosa. Pada beberapa kasus, resistensi insulin disebabkan oleh 

penurunan jumlah atau mutasi reseptor insulin (Mycek, dkk., 2001). Resistensi 



insulin ini terjadi sebagai akibat dari obesitas, gaya hidup yang kurang gerak 

(sedentary) dan penuaan. Selain resistensi insulin, diabetes tipe 2 juga disebabkan 

oleh gangguan sekresi insulin dan produksi glukosa hepatik yang berlebihan, 

namun tidak terjadi pengrusakan sel-β  secara otoimun seperti pada diabetes tipe 1 

(Anonim, 2005). 

Pengurangan berat badan, latihan dan modifikasi diet menurunkan 

resistensi insulin dan memperbaiki hiperglikemia diabetes tipe II pada beberapa 

penderita. Walaupun demikian, kebanyakan tergantung pada campur tangan 

farmakologik dengan obat-obatan hipoglikemik oral. Terapi insulin mungkin 

diperlukan untuk mencapai kadar glukosa darah serum yang memuaskan (Mycek, 

dkk., 2001). 

3) Diabetes Mellitus Tipe Lain 

Penyebab penyakit tipe ini antara lain: defek genetik fungsi sel beta, 

defek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati, karena 

obat atau zat kimia, infeksi, imunologi, dan sindrom genetik (Soegondo, dkk., 

2005). 

4) Gestasional Diabetes Mellitus (Kehamilan) 

Gestasional Diabetes Mellitus (GDM) adalah keadaan diabetes atau 

intoleransi glukosa yang timbul selama masa kehamilan, dan biasanya 

berlangsung hanya sementara atau temporer. Sekitar 4-5% wanita hamil diketahui 

menderita GDM, dan umumnya terdeteksi pada atau setelah trimester kedua 

(Anonim, 2005). 



Diabetes dalam masa kehamilan, walaupun umumnya kelak dapat pulih 

sendiri beberapa saat setelah melahirkan, namun dapat berakibat buruk terhadap 

bayi yang dikandung. Akibat buruk yang terjadi antara lain malformasi 

kongenital, peningkatan berat badan bayi ketika lahir dan meningkatnya resiko 

mortalitas perinatal (Anonim, 2005). 

c. Manifestasi  Klinis 

Manifestasi klinis diabetes mellitus dikaitkan dengan konsekuensi 

metabolik defisiensi insulin. Pasien-pasien dengan defisiensi insulin tidak dapat 

mempertahankan kadar glukosa plasma puasa yang normal, atau toleransi glukosa 

setelah makan karbohidrat. Jika hiperglikemianya berat dan melebihi ambang 

ginjal untuk zat ini, maka timbul glikosuria. Glikosuria ini akan mengakibatkan 

diuresis osmotik yang meningkatkan pengeluaran urin (poliuria) dan timbul rasa 

haus (polidipsia). Karena glukosa hilang bersama urin, maka pasien mengalami 

keseimbangan kalori negatif dan berat badan berkurang. Rasa lapar yang semakin 

besar (polifagia) mungkin akan timbul sebagai akibat kehilangan kalori. Selain itu 

pasien juga mengeluh lelah dan mengantuk (Price and Wilson, 2005). 

Pada diabetes tipe I, pasien dapat menjadi sakit berat dan timbul 

ketoasidosis, serta dapat meninggal jika tidak mendapatkan pengobatan dengan 

segera. Sedangkan pada diabetes tipe II mungkin sama sekali tidak 

memperlihatkan gejala apapun, dan diagnosis hanya dibuat berdasarkan 

pemeriksaan darah di laboratorium dan melakukan tes toleransi glukosa. Biasanya 

pasien tidak mengalami ketoasidosis karena pasien ini tidak defisiensi insulin 

secara absolut namun hanya relatif (Price and Wilson, 2005). 



d. Kriteria Diagnosis Diabetes Mellitus 

1) Berdasarkan Glukosa Darah Plasma Vena Sewaktu 

Penderita diabetes mellitus sering datang dengan keluhan klinis yang 

jelas seperti haus dan banyak kencing, berat badan menurun, glukosuri, bahkan 

kesadaran menurun sampai koma. Dengan keluhan klinis yang jelas, pemeriksaan 

glukosa darah sewaktu sudah dapat menegakkan diagnosis diabetes mellitus. 

Apabila kadar glukosa darah sewaktu � 200 mg/dl maka penderita tersebut sudah 

dapat disebut diabetes mellitus. Pada mereka ini tidak diperlukan lagi pemeriksaan 

tes toleransi glukosa (Adam, 2000). 

2) Berdasarkan Glukosa Darah Plasma Vena Puasa dan Tes Toleransi Glukosa 

Oral 

Tabel 1. Nilai Glukosa Plasma Puasa dan Toleransi Glukosa (Adam, 

2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glukosa Plasma Puasa 

Normal    < 110 mg/dl (6,1 mmol/L) 

Glukosa plasma puasa terganggu � 110 mg/dl (6,1 mmol/L), dan < 126 
mg/dl (7,0 mmol/L) 

Diabetes mellitus   > 126 mg/dl (7,0 mmol/L) 

Hasil Tes Toleransi Glukosa Oral, Glukosa Plasma 2 Jam 
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Tes Glukosa Plasma Puasa dan Tes Toleransi Glukosa Oral dilakukan dengan 

pembebanan 75 gram glukosa setelah berpuasa minimal 10 jam. 

e. Antidiabetik Oral 

Antidiabetes oral ditambahkan jika pengelolaan diabetes mellitus dengan 

pendekatan non farmakologis, yaitu berupa perencanaan makan atau terapi nutrisi 

medik, kegiatan jasmani dan penurunan berat badan, belum mencapai sasaran 

terapi diabetes (Soegondo, dkk., 2005). Berdasarkan cara kerjanya Obat 

Hipiglikemik Oral (OHO) dibagi menjadi 3 golongan : 

1) Pemicu Sekresi Insulin (Insulin Secretagogue) 

a) Sulfonilurea 

Mekanisme kerja obat golongan sulfonilurea  yaitu, menstimulasi 

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

insulin dan meningkatkan sekresi insulin sebagai akibat rangsangan glukosa. Obat 

golongan ini merupakan pilihan untuk pasien diabetes dewasa dengan berat badan 

normal dan kurang serta tidak pernah mengalami ketoasidosis sebelumnya. 

Sulfonilurea sebaiknya tidak diberikan pada penyakit hati, ginjal, dan tiroid 

(Soegondo, dkk., 2005). 

Sampai saat ini dikenal 2 jenis sulfonilurea, yaitu generasi ke-I dan 

generasi ke-II. Generasi ke-I meliputi preparat tolbutamid, karbutamid, glikodizin 

(glimidin), 1-butil-3-metanilil-urea, asetoheksamid, glikiklamid, tolazamid dan 

klorpropamid (Soeparman, 1987). Preparat generasi ke-I yang paling sering 

digunakan adalah klorpropamid (long-acting) dan tolbutamid (short-acting). 



Generasi ke-II meliputi

glipizid, dan glibornurid (Soeparman, 1987).

Tolbutamid diabsorbsi di 

protein sebesar 96%, dengan t

melalui proses hidroksilasi oleh sitokrom P450 (CYP2C9) dan diekskresi melaui 

urin (Anonim, 1999). Rumus bangun tolbutamid tersaji pada Gambar 1.

Gambar 1. Rumus Bangun Tolbutamid (Anonim, 2009)

b) Glinid 

Glinid merupakan obat generasi baru yang cara kerjany

sulfonilurea, dengan meningkatkan sekresi insulin. 

macam obat yaitu : repaglinid (deri

fenialanin) (Seogondo, dkk

puasa walaupun mempunyai masa paruh yang singkat. Sedang 

mempunyai masa tinggal lebih singkat dan tidak menurunkan glukosa darah 

puasa. Sehingga keduanya merupakan 

menurunkan glukosa post prandial

(Soegondo, dkk., 2005).

2) Penambah Sensitivitas terhadap Insulin (

a) Biguanid 

Biguanid tidak merangsang sekresi insulin dan menurunkan kadar 

glukosa darah sampai normal (euglikemia) serta tidak pernah menyebabkan 

II meliputi preparat glikasid, glibenklamid (gliburid), gliquidon, 

glipizid, dan glibornurid (Soeparman, 1987). 

Tolbutamid diabsorbsi di gastrointestinal tract, berikatan dengan plasma 

protein sebesar 96%, dengan t1/2 4-7 jam. Tolbutamid dimetabolisme di hati 

proses hidroksilasi oleh sitokrom P450 (CYP2C9) dan diekskresi melaui 

. Rumus bangun tolbutamid tersaji pada Gambar 1.

 

Gambar 1. Rumus Bangun Tolbutamid (Anonim, 2009) 

Glinid merupakan obat generasi baru yang cara kerjanya sama dengan 

sulfonilurea, dengan meningkatkan sekresi insulin. Golongan ini ter

epaglinid (derivat asam benzoat) dan nateglinid (derivat 

dkk., 2005). Repaglinid dapat menurunkan glukosa darah 

laupun mempunyai masa paruh yang singkat. Sedang 

mempunyai masa tinggal lebih singkat dan tidak menurunkan glukosa darah 

puasa. Sehingga keduanya merupakan insulin secretagogue yang khusus 

post prandial dengan efek hipoglikemik yang minimal 

dkk., 2005). 
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hipoglikemia. Contoh obat golongan ini adalah metformin. Metformin tidak 

menyebabkan kenaikan berat badan seperti pada pemakaian sulfonilurea 

(Soegondo, dkk., 2005). 

Mekanisme kerja yang diusulkan baru-baru ini meliputi stimulasi 

glikolisis secara langsung dalam jaringan dengan peningkatan eliminasi glukosa 

dari darah, penurunan glukoneogenesis hati, melambatkan absorpsi glukosa dari 

saluran cerna dengan peningkatan perubahan glukosa menjadi laktat oleh eritrosit, 

dan penurunan kadar glukagon plasma (Katzung, 2002). 

b) Tiazolidindion 

Golongan Tiazolidindion atau glitazon adalah golongan obat yang juga 

mempunyai efek farmakologis untuk meningkatkan sensitivitas insulin. 

Tiazolidindion (Rosiglitazon dan Pioglitazon) berikatan pada Peroxisome 

Proliferator Activated Receptor gamma (PPAR�), suatu reseptor inti di sel otot 

dan lemak (Soegondo, dkk., 2005). Reseptor PPAR� terdapat di jaringan target 

kerja insulin seperti jaringan adiposa, otot skelet, dan hati, sedang reseptor pada 

organ tersebut merupakan regulator homeostasis lipid, diferensiasi adiposit, dan 

kerja insulin (Soegondo, dkk., 2005). Selain itu senyawa-senyawa tiazolidindion 

juga menurunkan kecepatan glikoneogenesis (Anonim, 2005). 

3) Penghambat Alfa Glukosidase/Acarbose 

Salah satu contoh inhibitor �-glukosidase adalah acarbose yang dapat 

digunakan sebagai monoterapi atau sebagai kombinasi dengan insulin, metformin, 

glitazon atau sulfonilurea. Acarbose merupakan suatu penghambat enzim alfa 

glukosidase yang terdapat pada dinding usus halus. Inhibisi sistem enzim ini 



secara efektif dapat mengurangi pencernaan karbohidrat kompleks dan 

absorbsinya, sehingga pada penderita diabetes dapat mengurangi peningkatan 

kadar glukosa post prandial (Soegondo, dkk., 2005).  

Acarbose juga menghambat enzim �-amilase pankreas yang berfungsi 

melakukan hidrolisa polisakarida di dalam lumen usus halus. Obat ini hanya 

mempengaruhi kadar glukosa darah pada waktu makan dan tidak mempengaruhi 

kadar glukosa darah setelah itu (Soegondo, dkk., 2005). 

3. Metabolisme Glukosa 

Masuknya (influks) glukosa ke dalam darah akan meningkatkan kadar 

glukosa darah sehingga menyebabkan terekskresinya insulin dari pankreas dan 

menurunkan sekresi glukagon. Selanjutnya, menyebabkan peningkatan 

pengambilan glukosa oleh hati, urat-urat daging dan jaringan lemak. Juga 

merangsang sintesis glikogen dalam hati dan urat daging dengan jalan mengurangi 

produksi cyclic Adenin Monofosfat (cAMP) dan proses fosforilasi atau sintesis 

glukogen yang aktif (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. Jika influks 

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 pankreas (Linder, 1992).  



4. Uji Efek Anti Diabetes 

Uji efek antidiabetes dapat dilakukan dengan dua metode, yakni : 

a. Metode Uji Toleransi Glukosa 

Prinsipnya adalah kepada kelinci yang telah dipuasakan selama lebih 

kurang 20-24 jam, diberikan larutan glukosa per oral setengah jam sesudah 

pemberian sedian obat yang diuji. Pada awal percobaan sebelum pemberian obat, 

dilakukan pengambilan cuplikan darah vena telinga 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). 

b. Metode Uji Diabetes Aloksan 

Prinsipnya adalah induksi diabetes dilakukan pada mencit yang diberi 

suntikan aloksan monohidrat dengan dosis 70 mg/kg bobot badan. 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 positif (Anonim, 1993). 

5. Metode Pengukuran Glukosa Darah 

Secara umum ada 3 macam metode yang berlainan untuk menentukan 

kadar glukosa (Merck, 1987, cit Utomo, 2005) yaitu: 

a. Metode Reduksi (Glukc-DH®) 

Metode ini adalah sebuah metode rutin enzimatik oleh karena 

spesifikasinya yang tinggi, kepraktisan dan keluwesannya. Pengukuran dilakukan 

pada daerah UV. Prinsip metode ini adalah glukosa dehidrogenase mengkatalisis 
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oksidasi dari glukosa. Metode Gluck-DH®  dapat digunakan pada bahan sampel 

yang dideproteinisasi atau yang tidak dideproteinisasi serta untuk hemolysate. 

b. Metode Ezimatik (GOD-PAP) 

Metode enzimatik yaitu reaksi kalorimetrik-enzimatik untuk pengukuran 

pada daerah cahaya yang terlihat oleh mata. Prinsip metode ini adalah glukosa 

oxidase (GOD) mengkatalisa oksidasi glukosa sehigga terbentuk hidrogen 

peroksida (H2O2) yang dengan adanya peroksidase (POD) bereaksi dengan 4-

amino-antypirine dan 2,4-dichlorophenol membentuk quinoneimine (berwarna 

merah). Jumlah zat warna merah (quinoneimine) yang terjadi sebanding dengan 

konsentrasi glukosa. Penentuan glukosa dengan GOD-PAP dapat digunakan untuk 

bahan sampel dengan atau tanpa deproteinisasi. 

c. Metode Kondensasi Gugus Amino (O-Toluidine) 

Prinsip metode ini adalah glukosa bereaksi dengan O-toluidin dalam 

asam asetat panas dan menghasilkan senyawa berwarna hijau yang dapat 

ditentukan secara fotometer. Penentuan glukosa dengan O-toluidin dapat 

digunakan untuk bahan sampel yang dideproteinisasi maupun yang tidak 

dideproteinisasi. 

6. Perasan 

Cara perasan digunakan untuk memperoleh sari perasan. Sebagai material 

awal dipakai tumbuhan segar yang dihaluskan. Sari perasan adalah larutan dalam 

air dan memiliki seluruh bahan yang terkandung dalam tumbuhan segarnya, 

sebanding dengan material awalnya, yang tetap tertinggal adalah bahan yang tidak 

terlarut (Voigt, 1984). 



 

E. Keterangan Empiris 

Penelitian ini bersifat eksploratif, diharapkan akan memperoleh 

informasi baru mengenai kemungkinan perasan buah labu siam (Sechium edule 

(Jacq.) Sw) dapat menurunkan kadar glukosa darah pada kelinci jantan New 

Zealand yang dibebani glukosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


