
UJI EFEK INFUSA DAUN SENDOK (Plantago major L.) 
TERHADAP PENURUNAN KADAR GLUKOSA DARAH  

KELINCI JANTAN    
 

 

 
S K R I P S I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

SITTA HASANATIN SHOLIHAH 
K 100040031  

 
 
 

 

 

 

FAKULTAS FARMASI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

SURAKARTA 
2008 



 1

  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Dewasa ini penyakit diabetes melitus merupakan penyakit yang jumlah 

penderitanya semakin meningkat dari tahun ke tahun, terutama penderita diabetes 

melitus tipe 2. Penderita diabetes ini mengalami defisiensi insulin relatif. Insulin tetap 

diproduksi tetapi dalam jumlah sedikit sehingga tidak mampu menormalkan kadar 

gula dalam darah. Selama ini pengobatan diabetes melitus masih menggunakan obat 

antidiabetik oral (OAD) dan insulin. Kebanyakan kasus dengan pengobatan tersebut 

sering menimbulkan komplikasi lain yang berbahaya atau efek samping yang tidak 

diinginkan bagi pasien, misalnya reaksi hipersensitivitas, kegagalan hati, hepatitis, 

penurunan fungsi liver, pruritus, urtikaria, (Mehta, 2006), karena itu masyarakat 

beralih pada pengobatan back to nature. 

      Salah satu obat tradisional yang terus dikembangkan ke arah fitofarmaka adalah 

obat antidiabetes. Infusa daun sendok (Plantago major L.) secara empiris digunakan 

sebagai obat antidiabetes oleh masyarakat Meksiko dan Cili. Pemberian ekstrak 

metanol dan ekstrak air biji Plantago major L. (dosis 500 mg/kg BB, i.p.) pada 

mencit yang diinduksi dengan aloksan, dapat menurunkan kadar glukosa darah 

dengan masing-masing % PKGD 52,2 ± 8,4 mg/dL dan 43,6 ± 6,3 mg/dL, senyawa 

yang diduga berkhasiat sebagai antidiabetes adalah polisakarida (Aguilar dkk., 2006). 

Penelitian lainnya melaporkan bahwa infusa kombinasi herba daun sendok dan daun 

salam pada konsentrasi 1,5:8,5 % b/v dapat menurunkan kadar glukosa darah pada 

kelinci yang dibebani glukosa, karena dalam kombinasi tersebut terdapat flavonoid 

1 



 2

dalam daun salam dan musilago dalam herba daun sendok yang diduga berkhasiat 

sebagai antidiabetes (Mas’udah dan Hartatik, 2004). 

      Polisakarida yang terkandung dalam Plantago (Plantaginaceae) merupakan 

senyawa yang bertanggung jawab sebagai antidiabetes, dengan mekanisme deasetilasi  

musilago (Evans, 2002). Polisakarida merupakan antioksidan yang berpotensi 

memperbaiki kerusakan sel-β pankreas sehingga mencegah berkembangnya penyakit 

diabetes melitus (Zhao dkk., 2007). Daun sendok mengandung senyawa yang sama 

pada bagian biji dan herba yaitu polisakarida (musilago) yang diduga mempunyai 

efek dalam menurunkan kadar glukosa darah, sehingga peneliti menggunakan bagian 

daun untuk megetahui kemampuannya dalam menurunkan kadar glukosa darah.  

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan obat 

tradisional dan menjadi alternatif obat alam yang bisa digunakan sebagai obat 

antidiabetes. 

 

B. Perumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan apakah infusa 

daun sendok (Plantago major L.) mempunyai efek dalam menurunkan kadar glukosa 

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

 

C. Tujuan Penelitian 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek penurunan kadar glukosa darah 

dengan pemberian infusa daun sendok (Plantago major L.) pada kelinci jantan yang 

dibebani glukosa. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Daun Sendok (Plantago major L.) 

a. Sistematika  

Sistematika tanaman daun sendok (Plantago major L.) adalah :        

   Divisio : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Kelas            : Dicotyledoneae 

Bangsa : Tubiflorae 

Suku  : Plantaginaceae 

Marga : Plantago 

Jenis  : Plantago major L.           

  (Backer and Van den Brink, 1965)  

b. Nama daerah 

Sumatra : daun urat, daun urat-urat, ekor angin, kuping menjangan (Melayu). 

Jawa  : ki urat, ceuli, ceuli uncal (Sunda), meloh kiloh, otot-ototan,                            

     sangkabuah, sangkubah, sangkuwah, sembung otot, suri pandak  

     (Jawa).  

Sulawesi : torongoat (Minahasa).  

(Prawirosujanto, 1977) 

c. Deskripsi 

      Daun sendok tumbuh pada ketinggian 5-3.300 m dpl, kebanyakan di atas 700 m 

dpl, di tepi jalan, parit, padang rumput, ladang pertanian, halaman, kadang-kadang di 

budidayakan. Daun sendok tumbuh baik pada daerah yang agak lembab dan 

berkembang biak dengan biji (Sudarsono dkk., 2002). 
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      Perawakan: herba, perennial, tinggi 0,06-0,08 cm. Batang tegak, satu aksis 

batang, dengan rhizoma tebal, tegak dan dalam. Daun tunggal, bertangkai, susunan 

roset akar, helaian, bentuk bulat telur terbalik sampai lanset melebar atau sudip, tepi 

rata atau bergerigi kasar (tidak beraturan), ukuran 3-22 cm x 1-22 cm, permukaan 

licin atau tegak berambut, ujung membulat, tumpul atau runcing, panjang tangkai     

1-25 cm, daun berwarna hijau (Sudarsono dkk., 2002). 

      Bunga banci, dalam susunan majemuk bulir, 1-35 cm, silindris, panjang tangkai 

bulir 4-60 cm, bulat atau beralur, tidak berongga, gundul atau berambut pendek, di 

ketiak daun. Kelopak bersegmen oval memanjang, ujung tumpul atau agak runcing, 

tanpa penyangga. Mahkota bersegmen tanpa lengkungan pangkal  1-1,7 mm. Benang 

sari 4, tertancap di pertengahan tabung mahkota atau lebih tinggi, tangkai sari putih 

atau putih kekuningan. Tangkai putik dewasa 4-6 mm, bakal buah beberapa ruang. 

Buah berbentuk lonjong-bulat memanjang. Biji 1-4 setiap ruang buah, 4-21 biji 

perbuah, berlendir atau basah, berwarna hitam (Sudarsono dkk., 2002). 

d. Kandungan Kimia 

     Daun sendok mengandung senyawa plantaginin sebanyak 0,01-0,02%, 

homoplantaginin, manitol, sorbitol (1,5%), heksitol, poligalakturonat (lendir) yang 

terdiri dari arabogalaktan, galaktan, ramnosa, arabinosa, galaktosa, galaktan, 

poligalakturonat, tanin, glikosida aukubin, katalpol, invertin, emulsin, vitamin C dan 

asam sitrat (Sudarsono dkk., 2002), apigenin, resin, D-glukosa, musilago dan gum 

(Barnes dkk., 2002).  

e. Kegunaan di Masyarakat 

      Tanaman daun sendok dimanfaatkan untuk memelihara metabolisme air dan 

memperbaiki abnormalitas saluran kemih, menghentikan diare, membersihkan paru-



 5

paru, mengencerkan dahak, untuk mengobati luka, nyeri perut, kencing manis, 

kencing batu, batu empedu, gangguan haid, putih telur dalam kencing dan penyakit 

telinga (Sudarsono dkk., 2002), darah tinggi, kolesterol, antibakteri, antiinflamasi 

(Barnes dkk., 2002).  

2. Diabetes Melitus 

a. Definisi 

      Diabetes melitus merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang, 

disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat kekurangan 

insulin baik absolut maupun relatif (Soegondo dkk., 1995). Pada keadaan normal 

glukosa diatur sedemikian rupa oleh insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas, 

sehingga kadar glukosa di dalam darah selalu dalam batas aman, baik pada keadaan 

puasa maupun sesudah makan. Kadar glukosa darah sewaktu stabil sekitar               

70-140 mg/dl dan kadar gula darah pada saat puasa adalah antara  70-110 mg/dl 

(Soegondo dkk., 1995). Pemeriksaan pada glukosa darah dapat digunakan untuk 

menegakkan diagnosa diabetes melitus (kencing manis) yaitu bila pemeriksaan gula 

darah sewaktu ≥200 mg/dl atau gula darah puasa  ≥126 mg/dl (Soegondo, 2005).  

b. Klasifikasi Diabetes Melitus 

      Klasifikasi etiologi diabetes melitus menurut Perkumpulan Endokrinologi 

Indonesia (PERKENI) adalah: 

1) Diabetes Tipe 1 

      Diabetes tergantung insulin umumnya menyerang anak-anak, tetapi diabetes tipe 

1 bisa juga terjadi pada orang dewasa. Penyakit ini ditandai dengan defisiensi insulin 

absolut yang disebabkan oleh lesi atau nekrosis sel-β berat. Hilangnya fungsi sel- β 

mungkin disebabkan oleh invasi virus, kerja toksin kimia, atau umumnya, melalui 
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kerja antibodi autoimun yang ditujukan untuk melawan sel β, pankreas gagal 

berespon terhadap masukan glukosa, dan diabetes tipe 1 menunjukkan gejala klasik 

defisiensi insulin (polidipsi, polifagi, poliuri). Diabetes tipe 1 memerlukan insulin 

eksogen untuk menghindari hiperglikemi dan ketoasidosis yang mengancam 

kehidupan (Mycek et al., 2001). 

2) Diabetes Tipe 2 

     Diabetes tipe 2 merupakan 90% dari kasus diabetes yang dulu dikenal sebagai Non 

Insulin Dependent Diabetes Melitus (NIDDM). Pada diabetes ini terjadi penurunan 

kemampuan insulin bekerja di jaringan perifer (insulin resistance) dan disfungsi sel 

beta. Akibatnya, pankreas tidak mampu memproduksi insulin yang cukup untuk 

mengkompensasi insulin resistance. Kedua hal ini menyebabkan terjadinya defisiensi 

insulin relatif. Gejala minimal dan kegemukan sering berhubungan dengan kondisi 

ini, yang umumnya terjadi pada usia >40 tahun. Kadar insulin bisa normal, rendah, 

maupun tinggi, sehingga penderita tidak tergantung pada pemberian insulin. 

3) Diabetes Tipe Lain 

      Subkelas diabetes melitus di mana individu mengalami hiperglikemi akibat  

kelainan spesifik (kelainan genetik fungsi sel beta), endokrinopati (contoh: penyakit 

Cushing’s, akromegali), penggunaan obat yang mengganggu fungsi sel beta (contoh: 

dilantin), penggunaan obat yang mengganggu kerja insulin (golongan: b-adrenergik), 

dan infeksi atau sindrom genetik (contoh: Down’s, Klinefelter’s).  

4) Diabetes Gestasional  

      Diabetes gestasional adalah kehamilan normal yang disertai peningkatan insulin 

resistance. Faktor risiko diabetes gestasional yaitu riwayat keluarga diabetes melitus, 

kegemukan, dan glikosuria. Diabetes gestasional ini meningkatkan morbiditas 
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neonatus, misalnya hipoglikemi, ikterus, polisitemia (peningkatan jumlah total massa 

sel darah) dan makrosomia (ukuran tubuh yang besar). Hal ini terjadi karena bayi dari 

ibu yang mengidap diabetes mensekresi insulin lebih besar sehingga merangsang 

pertumbuhan bayi dan mengakibatkan ukuran tubuh bayi menjadi besar. Frekuensi 

diabetes gestasional kira-kira 3-5% dan para ibu tersebut meningkat risikonya untuk 

menjadi diabetes melitus di masa mendatang.  

(Widijanti dan Ratulangi, 2007)  

c. Gejala Klinis Penyakit Diabetes Melitus  

      Penyakit diabetes melitus umumnya ditandai dengan gejala awal 3P, yaitu poliuri 

(banyak kencing), polidipsi (banyak minum), polifagi (banyak makan) (Tjay dan 

Rahardja, 2002). Dari sudut pasien diabetes melitus sendiri, hal yang sering 

menyebabkan pasien datang berobat ke dokter dan kemudian gejala yang biasanya 

didiagnosis sebagai penyakit diabetes melitus adalah keluhan kelainan kulit (gatal), 

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

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

(Waspadji, 1996).  

d. Terapi Diabetes Melitus 

1) Terapi Farmakologis 

a) Terapi dengan insulin 

     Insulin dihasilkan oleh sel β pulau-pulau langerhans. Insulin setelah disintesis akan 

disekresikan di dalam sirkulasi darah, kemudian mulai bekerja setelah terikat pada 

reseptor (Soegondo dkk, 1995). Kadar insulin dapat diukur dengan pengukuran 

radioimmunoassay, kadar insulin basal pada manusia normal yaitu 5-15 µU/mL (30-

90 pmol/L) dan kadar puncak 60-90 µU/mL (360-540 pmol/L) selama makan       

(Katzung, 1997). 
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      Pemberian insulin merupakan keharusan pada pasien dengan diabetes melitus  

tipe 1. Selanjutnya insulin juga dibutuhkan pada diabetes tipe 2 jika diet dan atau 

pemberian obat antidiabetik oral sebagai tindakan pengobatan tidak cukup 

(Mutschler, 1986). 

      Insulin dengan kerja diperlambat dapat dibagi atas insulin pertengahan (dengan 

lama kerja sedang) dan insulin jangka panjang (dengan lama kerja panjang). Pada 

insulin dengan kerja diperlambat, pasien disuntik hanya beberapa kali per hari, tetapi 

di pihak lain, karena lama kerja diperpanjang maka penyesuaian pemberian insulin 

dengan waktu makan dan dengan demikian penyesuaian penderita diabetes melitus 

menjadi sulit. Selain itu terdapat bahaya hipoglikemi pada waktu malam. Karena itu 

sediaan dengan kerja sedang kebanyakan lebih disukai daripada sediaan dengan kerja 

lama (Mustchler, 1986).  

b) Obat Antidiabetik Oral (ADO) 

(1) Golongan Sulfonilurea  

      Berbagai macam obat golongan ini umumnya mempunyai sifat farmakologis yang 

serupa, demikian juga efek klinis dan mekanisme kerjanya. Golongan obat ini bekerja 

dengan menstimulasi sel beta pankreas untuk melepaskan insulin yang tersimpan. 

Karena itu tentu saja hanya dapat bermanfaat pada pasien yang masih mempunyai 

kemampuan untuk mensekresikan insulin, sehingga golongan ini tidak dapat dipakai 

pada pasien diabetes tipe 1 (Waspadji, 1999). 

      Obat antidiabetik golongan sulfonilurea antara lain tolbutamid, klorpropamida, 

tolazamida (tolinase), glibenklamid, glikazida, glipizida, dan glikidon. Empat 

golongan terakhir dinamakan obat-obat generasi kedua, yang daya kerjanya atas dasar 

bobot 10-100 kali lebih kuat daripada ketiga obat pertama yang termasuk obat-obat 

generasi pertama (Tjay dan Rahardja, 2002). 
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(2) Golongan Biguanid 

      Saat ini golongan biguanid yang masih dipakai adalah metformin. Fenformin dan 

buformin tidak dipakai lagi karena efek samping asidosis laktat (Waspadji, 1999). 

Golongan obat ini bekerja sebagai antidiabetes dengan jalan mengurangi pengeluaran 

glukosa hati, sebagian besar dengan menghambat glukoneogenesis (Mycek, 2001) 

dan juga meningkatkan pemakaian gukosa oleh sel usus sehingga menurunkan 

glukosa darah selain itu diduga menghambat absorpsi glukosa dari usus pada keadaan 

sesudah makan (Waspadji, 1999). Golongan ini tidak merangsang pelepasan insulin 

dari sel β pankreas dan hanya menurunkan kadar gula darah sampai tingkat normal 

(Purwanto, 1995).  

      Biguanid diserap oleh usus dengan baik dan dapat digunakan bersamaan dengan 

insulin atau sulfonilurea. Sediaan biguanid tidak boleh diberikan pada penderita 

dengan penyakit hati berat, penyakit ginjal dengan uremia, penyakit jantung kongestif 

dan pada kehamilan   (Handoko dan Suharto, 1995). 

(3) α Glucosidase- Inhibitor   

      Akarbose dan miglitol merupakan penghambat kompetitif α-glukosidase usus dan 

memodulasi pencernaan pasca prandial serta absorpsi zat tepung dan disakarida 

(Katzung, 2002). Obat golongan ini bekerja di lumen usus dan tidak menyebabkan 

hipoglikemi dan juga tidak berpengaruh pada kadar insulin (Waspadji, 1999). Efek 

samping yang biasa ditimbulkan adalah perut kembung, diare dan kram abdominal 

(Mycek, 2001). Efek  flatulence, abnormalitas fungsi liver (misal: jaundice, bengkak 

dan hepatitis) (Mehta, 2006). 

(4) Insulin Sensitizing Agent 

      Thiazolidinediones adalah golongan obat baru yang mempunyai efek 

farmakologis yang luas dan berupa penurunan kadar glukosa serta insulin dengan 

jalan meningkatkan kepekaan bagi insulin di otot, jaringan lemak dan hati. Zat ini 
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tidak mendorong pankreas untuk meningkatkan pelepasan insulin seperti sulfonilurea. 

Contoh produk dari golongan obat ini adalah pioglitazone dan rosiglitazone (Tjay dan 

Rahardja, 2002). Efek samping yang ditimbulkan antara lain gangguan 

gastrointestinal, hipoglikemi, anemia, pertambahan berat badan (Mehta, 2006). 

(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 akan mencapai kadar darah 

puncak dalam satu jam. Insulin yang dilepaskan menurunkan glukosa darah 

secukupnya. Ekskresinya juga cepat sekali, dalam waktu satu jam sudah dikeluarkan 

dari tubuh. Obat yang temasuk dari golongan ini adalah repaglinida (contoh: 

Novonorm) (Tjay dan Rahardja, 2002). 

2) Terapi Non Farmakologis 

a) Diet 

      Pokok pangkal penanganan diabetes melitus adalah makan dengan bijaksana. 

Semua pasien selalu harus memulai diet dengan pembatasan kalori, terlebih pada 

pasien dengan overweight (diabetes melitus tipe 2) (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Pengaturan makan yang baik adalah pengaturan makan yang dapat dipertahankan 

untuk dilaksanakan dalam jangka lama oleh pasien (Sukaton, 1999). 

      Tujuan diet pada diabetes tidak saja untuk mencapai kadar glukosa darah 

terkendali dan mencapai berat badan idaman, tetapi harus ditambah dengan mencegah 

PJK (Penyakit Jantung Kronis) melalui terkendalinya kadar lemak darah. Diet tinggi 

karbohidrat merupakan pilihan terbaik apalagi bila disertai tinggi serat atau asam 

lemak tak jenuh berikatan tunggal (Suyono, 1999). 
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b) Gerak Badan 

      Bila terdapat resistensi insulin, gerak badan secara teratur (jalan kaki atau 

bersepeda, olahraga) dapat menguranginya. Hasilnya insulin dapat dipergunakan 

secara lebih baik oleh sel tubuh dan dosis pada umumnya dapat diturunkan (Tjay dan 

Rahardja, 2002).  

      Efek baik lain dari program olahraga bagi penderita diabetes melitus adalah 

perbaikan ikatan insulin dengan reseptornya dan perbaikan pada sensitivitas insulin 

(Asdie, 1999). 

3. Akarbose 

      Baru-baru ini, akarbose telah disetujui untuk pemakaian peroral sebagai obat aktif 

pada pengobatan diabetes melitus tipe 2 dan sebagai tambahan yang memungkinkan 

dengan insulin pada diabetes melitus tipe 1. Akarbose menghambat α-glukosidase 

pada vili-vili usus, sehingga menurunkan absorbsi starch dan disakarida. Akibatnya, 

gula darah setelah makan meningkat tumpul (Mycek et al., 2001). Keuntungan lain 

dari terapi dengan akarbose adalah meratakan profil gula darah diurnal, tidak 

mengganggu kadar kolesterol HDL (High Density Lipoprotein) tanpa hipoglikemik 

pada terapi tunggal, menurunkan kadar trigliserida, tidak meningkatkan berat badan, 

tanpa hiperinsulinemia dan tanpa resiko asidosis laktat (Sampeliling et al., 1996). 
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Gambar 1. Struktur Akarbose (diadaptasi dari Katzung, 2002) 
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4. Infundasi  

      Infundasi adalah proses penyarian yang umumnya digunakan untuk menyari zat 

kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Penyarian dengan cara 

ini menghasilkan sari yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh kuman dan kapang. 

Oleh sebab itu sari yang diperoleh dengan cara ini tidak boleh disimpan lebih dari   

24 jam (Hargono, 1986). 

      Infus adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia dengan air pada 

suhu 90º C selama 15 menit. Infusa dibuat dengan cara membasahi bahan bakunya, 

biasanya dengan air dua kali bobot bahannya. Penyaringan dilakukan pada saat 

larutan infusa masih panas dengan kain flanel, kecuali bahan yang mudah menguap 

(Hargono, 1986). 

5. Uji Toleransi Glukosa 

      Terdapat empat macam metode yang berlainan untuk penentuan glukosa: 

a. Metode Kondensasi Gugus Amin 

      Prinsip metode ini yaitu 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 glukuronat disertai pembentukan H O2 2. Dengan adanya enzim 

peroksidase (POD), H O2 2 akan membebaskan O yang mengoksidasi akseptor 

kromogen yang sesuai serta memberikan warna yang sesuai pula. Kadar glukosa 

2 
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darah ditentukan berdasarkan intensitas warna yang terjadi, diukur secara 

spektrofotometri, menurut persamaan reaksi: 
GOD 

glukosa + O2 + H2O               asam glukuronat + H2O2        (1)                                 

  (Widowati dkk., 1997). 

c. Metoda Reduksi  

      Prinsip metode ini yaitu kadar glukosa darah ditentukan secara reduksi dengan 

menggunakan suatu oksidan ferisianida yang direduksi menjadi ferosianida oleh 

glukosa dalam suasana basa dengan pemanasan. Kemudian kelebihan garam feri 

dititrasi secara iodometri (Widowati dkk., 1997). 

d. Metoda Pemisahan Glukosa  

      Glukosa dipisahkan dalam keadaan panas dengan antron atau timol dalam suasana 

asam sulfat pekat. Glukosa juga dapat dipisahkan dengan menggunakan metode 

kromatografi, tetapi pemisahan glukosa ini jarang dilakukan (Widowati dkk., 1997). 

 

E. Landasan Teori 

      Infusa daun sendok (Plantago major L.) secara empiris digunakan sebagai obat 

antidiabetes oleh masyarakat Meksiko dan Cili. Pemberian ekstrak metanol dan 

ekstrak air biji Plantago major L. (dosis 500 mg/kg BB, i.p.) pada mencit yang 

diinduksi dengan aloksan, dapat menurunkan kadar glukosa darah dengan masing-

masing % PKGD 52,2 ± 8,4 mg/dL dan 43,6 ± 6,3 mg/dL, senyawa yang diduga 

berkhasiat sebagai antidiabetes adalah polisakarida (Aguilar dkk., 2006). Penelitian 

lain melaporkan bahwa infusa kombinasi herba daun sendok dan daun salam pada 

konsentrasi 1,5:8,5 % b/v dapat menurunkan kadar glukosa darah pada kelinci yang 

dibebani glukosa, karena dalam kombinasi tersebut terdapat flavonoid dalam daun 
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salam dan musilago dalam herba daun sendok yang diduga berkhasiat sebagai 

antidiabetes (Mas’udah dan Hartatik, 2004).  

      Hasil penelitian kombinasi daun sendok dan daun salam memberikan efek yang 

positif. Tetapi belum diketahui bahwa daun sendok pada kombinasi tersebut 

memberikan efek dalam menurunkan kadar glukosa darah atau mungkin juga daun 

sendok hanya memberikan efek positif lainnya. Maka dalam penelitian ini akan diuji 

bagian daun untuk mengetahui bahwa daun sendok sendiri juga mempunyai efek 

dalam menurunkan kadar glukosa darah. Daun sendok mengandung senyawa 

polisakarida (musilago) yang diduga mempunyai efek dalam menurunkan kadar 

glukosa darah. 

      Musilago dan gum yang terkandung pada daun sendok merupakan garam 

polisakarida yang mudah larut dalam air (Tyler dkk., 1988). Sifat dari pelarut infusa 

daun sendok adalah polar sehingga polisakarida berdasarkan dari sifatnya dapat 

tersari dalam air, sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode penyarian 

dengan cara infundasi karena senyawa yang terkandung pada daun bisa larut dalam 

air dan penggunaan di masyarakat dengan cara membuat infusa.  

 

F. Hipotesis 

      Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat suatu hipotesis bahwa infusa daun sendok 

(Plantago major L.) diduga bisa menurunkan kadar glukosa darah pada kelinci jantan 

yang dibebani glukosa. 
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