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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Diabetes mellitus (DM) adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada 

seseorang yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar gula darah 

(glukosa darah) dari akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Bila 

terjadi gangguan kerja pada insulin baik secara kuantitas maupun kualitas 

keseimbangan tersebut terganggu dan kandungan glukosa dalam darah naik 

(Soegondo, dkk., 1995). 

Menurut laporan McCarty dan Zimmet (1994), terdapat minimal 110,4 juta 

penderita diabetes di dunia dengan prevalensi 1,2-22,0% untuk orang dewasa. 

Hasil studi  Global Project For Diabetes Epidemic menunjukkan angka penderita 

DM tipe 2 di dunia pada tahun 2000 sebanyak 151 juta. Di Indonesia pada tahun 

2000 penderita diabetes telah mencapai 4 juta tahun 2010 akan berjumlah minimal 

5 juta penderita diabetes. Diabetes mellitus (DM) saat ini merupakan masalah 

nasional dan penyakit ini tercantum dalam urutan nomor 4 dari prioritas penelitian 

nasional untuk penyakit degeneratif (Tjokroprawiro, 2003). 

Diabetes merupakan gangguan metabolik yang ditunjukkan dengan adanya 

resistensi dari aksi insulin, penurunan sekresi insulin, atau keduanya. Diabetes 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2.  Gangguan produksi 

insulin pada diabetes melitus tipe 1 umumnya terjadi karena kerusakan sel-sel β 

pulau langerhans yang disebabkan oleh reaksi autoimun. Namun demikian ada 

 



juga yang disebabkan oleh virus. Sedangkan patofisiologi DM tipe 2  yaitu sel-sel 

sasaran insulin gagal atau tidak mampu merespon insulin secara normal. Keadaan 

ini lazim disebut resisten insulin (Anonim, 2005). 

  Berbagai jenis obat antidiabetik oral banyak ditemukan di apotik dan 

biasanya tergolong obat yang mahal da terus menurus digunakan, untuk itu perlu 

dicarikan alternatif dengan meggunakan obat yang ada disekitar kita yaitu 

tanaman obat. Salah satu tanaman yang secara empiris digunakan untuk obat 

antidiabetes yaitu jambu biji (Psidium guajava L.) (Anonim 2010). Beberapa 

penelitian telah dilakukan untuk mendukung efek jambu biji dalam menurunkan 

kadar glukosa darah, diantaranya pemberian perasan air buah jambu biji 0,517 

g/hari menurunkan kadar glukosa darah pada tikus yang dibebani aloksan mulai 

ke-3, ke-4, dan ke-5 dengan penurunan berturut-turut sebesar 12,3%, 24,79%, dan 

7,9% dibanding dengan kelompok normal (Yusof and Said, 2004). Rebusan buah 

jambu biji dosis 2 g/kgBB dan 4 g/kgBB  berpotensi dalam menurunkan kadar 

glukosa darah setingkat dengan dosis  acarbose 2 mg/kgBB pada tikus yang 

diinduksi aloksan (Anonima, 2009). Penelitian  tentang antidiabetes yang lain 

yaitu pemberian ekstrak etanol daun jambu biji dengan dosis 100 mg/kg BB, 200 

mg/kg BB dan 400 mg/kg BB dapat menurunkan kadar glukosa darah pada tikus 

yang diinduksi aloksan secara signifikan menurunkan kadar serum glukosa pada 

jam ke-2, ke-4, dan ke-6 (Yadav et al., 2008).  

Pada penelitian ini digunakan metode uji toleransi glukosa oral untuk 

melengkapi metode induksi aloksan, agar dapat memperkirakan mekanisme 

penurunan kadar glukosa darah ekstrak etanol daun jambu biji.  



B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah  yaitu                             

apakah ekstrak etanol daun jambu biji (Psidium guajava L.) mempunyai efek 

menurunkan kadar gula darah pada kelinci yang dibebani glukosa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui efek penurunan kadar 

gula darah ekstrak etanol daun jambu biji (Psidium guajava L.) pada kelinci yang 

dibebani glukosa. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Jambu biji (Psidium guajava L.)                                               

a. Klasifikasi tanaman jambu biji 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub devisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotiledonae 

Bangsa  : Myrtales 

Suku  : Myrtaceae 

Marga  : Psidium 

Spesies  : Psidium guajava L.            (Van Steenis, 2003). 

b. Morfologi Tanaman 

Tanaman jambu biji merupakan jenis tanaman perdu, tingginya 3-10 m, 

kulit batang licin, terkelupas dalam potongan. Daun bertangkai pendek bulat 



memanjang. Bunga terletak di ketiak daun, daun mahkota bulat telur terbalik, 

warna putih, cepat rontok, buah buni bundar, berbentuk bulat, warna kuning, 

tanaman jambu biji berasal dari Amerika tropis (Van Steenis, 2003). 

c. Nama Lain 

Sumatera: glima breuh (Aceh), glimeu beru (Gayo), galiman (Batak karo), 

masiambu (Nias). Jawa: jambu klutuk (Sunda), bayawas, jambu krutuk, petokal,     

jambu krikil, jhambu bhender (Madura). Nusa Tenggara: sotong (Bali), guawa 

(Flores), goihowos (Sika).  Sulawesi: gayawas (Manado), boyawat (Mongondaw), 

koyawas (Dalimartha, 2003). 

d. Kegunaan Tanaman  

Daun jambu biji digunakan untuk pengobatan diare akut dan kronis, 

disentri, perut kembung pada bayi dan anak, kadar kolesterol darah meninggi, 

haid tidak lancar, sering buang air kencing, luka, sariawan. Buah digunakan untuk 

pengobatan diabetes mellitus, kadar kolesterol darah tinggi, dan sembelit 

(Dalimartha, 2003).  

e. Kandungan kimia  

Daun mengandung asam psidiloat, asam ursolat, asam krategolat, asam 

oleanolat, asam guaiavolat, kuersetin dan minyak atsiri (Sudarsono dkk., 2002). 

Buah mengandung asam amino (triptofan dan lisin), pektin, kalsium, fosfor, besi, 

mangan, magnesium, belerang dan vitamin (A,B1, dan C). Jambu biji juga kaya 

dengan serat yang larut dalam air, terutama di bagian kulitnya sehingga dapat 

mengganggu penyerapan kadar glukosa darah dan lemak yang berasal dari 

makanan dan membuang ke luar tubuh (Dalimartha, 2008).  



2. Diabetes Melitus 

Diabetes mellitus (DM) adalah suatu kumpulan gejala klinis (sindroma 

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

kronis akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif (Katzung, 2002). 

Penyebab diabetes mellitus adalah kekurangan hormon insulin yang berfungsi 

memanfaatkan glukosa sebagai sumber energi dan mensintesis lemak. Akibatnya 

ialah glukosa bertumpuk di dalam darah (hiperglikemia) dan akhirnya 

diekskresikan lewat kemih tanpa digunakan (glycosuria). Oleh karena itu, 

produksi kemih sangat meningkat dan pasien harus sering kencing, merasa sangat 

haus, berat badan menurun, dan merasa lelah (Tjay dan Raharja, 2002). 

Diabetes dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

a. Diabetes mellitus tipe I (Insulin dependent)  

DM tipe I umumnya timbul pada anak-anak dan dewasa muda. DM tipe I 

terjadi karena destruksi sel-sel pembuat insulin melalui mekanisme imunologik 

sehingga menyebabkan hilangnya hampir seluruh insulin endogen. Penderita DM 

tipe I mengalami ketergantungan terhadap insulin eksogen untuk menurunkan 

kadar glukosa plasma dan menghindari ketoasidosis (KAD) serta untuk 

mempertahankan hidupnya (Woodley dan Whelan, 1995). Pada penderita DM tipe 

I  perawatan insulin adalah mutlak (Leslie, 1991). 

b.  Diabetes melitus tipe II (Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus)  

DM tipe II biasanya timbul pada usia lebih dari 40 tahun. Pada DM tipe II 

sel β pankreas tidak rusak tetapi terjadi resistensi terhadap kerja insulin. Produksi 



insulin biasanya dapat untuk mencegah KAD, namun KAD dapat timbul bila ada 

stress berat (Woodley dan Whelan, 1995). 

c. DM tipe lain, dapat disebabkan oleh efek genetik fungsi sel beta, defek 

genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati, karena obat atau 

zat kimia, infeksi, sebab imunologi dan sindrom genetika lain yang berkaitan 

dengan diabetes mellitus (Katzung, 2002). 

d.  Diabetes Mellitus Gestasional yaitu diabetes yang timbul selama kehamilan, 

artinya kondisi diabetes atau intoleransi glukosa yang didapati selama masa 

kehamilan, biasanya pada trimester kedua atau ketiga. Diabetes mellitus 

gestasional berhubungan dengan meningkatnya komplikasi perinatal (di sekitar 

waktu melahirkan), dan sang ibu memiliki resiko untuk dapat menderita penyakit 

diabetes mellitus yang lebih besar dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun setelah 

melahirkan (Woodley dan Wheland, 1995). 

Tes-tes yang digunakan untuk pengukuran kadar  glukosa adalah : 

a.  Kadar glukosa plasma. Penderita dikatakan DM bila kadar glukosa plasmanya  

lebih dari 140 mg/dl yang ditunjukkan pada sedikitnya dua kali pemeriksaan. 

b. Uji toleransi glukosa oral. Hasil yang normal menunjukkan kadar glukosa 

plasma pada keadaan puasa kurang dari 115 mg/dl. Kadar glukosa plasma 2 jam 

sesudah pemberiaan glukosa meningkat menjadi 200 mg/dl (Woodley dan 

Wheland, 1995). 

Toleransi glukosa ditunjukkan oleh  kurva glukosa darah sesudah 

pemberian sejumlah glukosa untuk tes. Penyakit diabetes mellitus (DM tipe I) 



ditandai dengan penurunan toleransi glukosa akibat berkurangnya sekresi insulin 

sebagai respon terhadap pemberian glukosa (Harper dkk., 2003). 

3. ANTIDIABETES MELITUS        

Berdasarkan cara pemberiannya obat hipoglikemik terdiri dari obat 

hipoglikemik oral dan obat hipoglikemik suntik yang mengandung insulin (Tjay 

dan Rahardja, 2002). 

a. Obat antidiabetik oral 

1). Golongan Sulfonilurea 

Tolbutamid (Gambar 1) termasuk golongan sulfonilurea yang dapat 

merangsang keluarnya insulin dari pankreas (Tjay dan Rahardja, 2007). 

Tolbutamid mengandung tidak kurang dari 98,0 % dan tidak lebih dari 101,0% 

C12H18N2O3S, terhitung dari zat yang telah dikeringkan. Pemerian dari tolbutamid 

adalah serbuk hablur putih, tidak berbau, rasa agak pahit. Tolbutamid merupakan 

obat turunan dari karbutamida, dengan menggantikan gugus-P amino dengan 

gugus metil efek-efek sulfa dilenyapkan   (Anonim, 1995). 

Gambar 1. Struktur Kimia Tolbutamid .    (Autherhoff dan Kovar, 2002). 

 

Daya hipoglikemik tolbutamid relatif lemah, maka jarang menyebabkan 

hipoglikemia. Obat ini banyak digunakan pada penderita diabetes tipe-2 (Tjay dan 

Rahardja, 2007). Pada pasien lanjut usia secara lebih amannya digunakan 



tolbutamid karena mempunyai durasi kerja paling cepat (Neal, 2005). Plasma t½ -

nya sekitar 4-5 jam, tetapi ternyata bahwa penakaran single-dose pagi hari cukup 

efektif untuk mengendalikan kadar gula selama 24 jam. Zat ini dioksidasi menjadi 

metabolit inaktif yang diekskresikan 80% lewat kemih (Tjay dan Rahardja, 2007). 

Dosis permulaan 0,5-1 g pada waktu makan (guna menghindari iritasi lambung), 

bila perlu dinaikkan tiap minggu sampai maksimal 1-2 g. Dosis di atas 2 g per hari 

diperkirakan tidak ada gunanya (Tjay dan Rahardja, 2007). 

2). Golongan Inhibitor α-Glukosidase 

Acarbose merupakan penghambat kompetitif alfa glucosidase usus dan 

memodulasi pencernaan pasca prandial dan absorpsi zat tepung dan disakarida. 

Akibat klinis pada hambatan enzim adalah untuk meminimalkan pencernaan pada 

usus bagian atas dan menunda absorpsi zat tepung dan disakarida yang masuk 

pada usus kecil bagian distal, sehingga menurunkan glikemik setelah makan dan 

menciptakan suatu efek hemat insulin (Katzung, 2002). Data farmakokinetik 

acarbose adalah onset efek pertama kali muncul 0,5 jam, waktu paruh (t1/2) 1-2 

jam, durasi 4 jam (Dipiro, et al., 2005). 

3). Golongan Biguanid 

Obat ini bekerja dengan cara meningkatkan kepekaan tubuh terhadap 

insulin yang diproduksi oleh tubuh, tidak merangsang peningkatan produksi 

insulin sehingga pemakaian tunggal tidak berakibat hipoglikemia. Contoh obat 

golongan biguanid antara lain metformin (glucophage) (Tjay dan Rahardja, 2002). 

 

 



4). Golongan Meglitinid 

Obat ini dapat dikombinasikan dengan metformin digunakan dalam 

pengobatan Diabetes Mellitus tipe-2 sebagai tambahan terhadap diet dan olah raga 

untuk penderita yang hiperglikemiknya tidak dapat dikontrol secara memuaskan 

dengan cara-cara tersebut. Contoh obat dari golongan ini antara lain repaglinid 

(novonorm), nateglinid (starlix) (Tjay dan Rahardja, 2002). 

5). Golongan Thiazolidindion 

Golongan ini dapat digunakan bersama sulfonilurea, insulin atau 

metformin untuk memperbaiki kontrol glikemia. Contohnya antara lain 

pioglitazon (actos), rosiglitazon (avandia) (Tjay dan Rahardja,2002). 

b. Insulin 

Pada diabetes mellitus tipe I, diperlukan pemberian insulin eksogen untuk 

memperbaiki katabolisme, mencegah ketosis dan menurunkan peningkatan kadar 

glukosa darah. Selain DM tipe I, insulin kadang digunakan oleh pasien DM tipe II 

dan ibu hamil yang disertai Diabetes Mellitus, namun untuk waktu yang singkat. 

Penggunaan insulin dapat juga untuk indikasi sebagai berikut :  

a) Kencing manis dengan komplikasi akut seperti gangren, ketoasidosis, dan 

koma.  

b) Kencing manis pada kehamilan yang tak terkontrol dengan dietary control. 

c) Penurunan badan yang drastis 

d) Penyakit DM yang tidak berhasil dengan obat hipoglikemik dosis maksimal. 

e) Penyakit dengan gangguan fungsi hati dan ginjal berat (Rivai, 2002).  

 



 Ada 4 tipe utama insulin yang tersedia: 

1). Ultra-short-acting, yang mempunyai mula kerja sangat cepat dan masa kerja 

yang pendek. 

2). Insulin reguler, jenis insulin ini bekerja dalam waktu yang pendek dengan 

mula kerja cepat. 

3). Insulin lente, bekerja dalam waktu menengah. 

4). Insulin yang bekerja dalam jangka waktu panjang dengan mula kerja lambat 

 (Katzung, 2002). 

 

4. Ekstraksi Tanaman  

Ekstraksi atau penyarian merupakan peristiwa perpindahan massa zat aktif 

yang semula berada dalam tanaman ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif 

larut dalam cairan penyari (Ansel, 1989). Farmakope Indonesia menetapkan untuk 

proses penyari sebagai cairan penyari digunakan air, etanol, air-etanol, eter yang 

digunakan sebagai penyari pada pembuatan obat tradisional (Anonim, 1979).  

Metode penyarian antara lain : 

a. Metode maserasi 

Maserasi berasal dari bahasa latin macerare, yang artinya merendam. 

Maserasi adalah proses penyarian dengan cara serbuk direndam sampai meresap 

atau melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut 

(Ansel, 1989). Maserasi dapat juga dilakukan dengan mencampur 10 bagian 

simplisia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan kedalam bejana kemudian 

dituang dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari, 



terlindung dari cahaya, sambil berulang-ulang diaduk, sari atau maserat diserkai, 

ampas diperas lalu ampas dicuci dengan cairan penyari secukupnya hingga 

diperoleh 100 bagian (Anonim, 1986). Cairan penyari yang biasa digunakan 

adalah air, etanol, air-etanol atau pelarut lain (Anonim, 1986). 

b. Metode perkolasi 

Perkolasi merupakan proses penyarian serbuk simplisia dengan pelarut 

yang cocok dengan melewatkan secara perlahan-lahan melewati suatu kolom. 

Serbuk simplisia dimasukkan ke dalam perkolator. Dengan cara penyarian ini, 

mengalirnya penyari melalui kolom dari atas ke bawah melalui celah untuk keluar 

ditarik oleh gaya berat seberat cairan dalam kolom (Ansel, 1989). 

c. Metode soxhletasi 

Bahan yang akan disari berada dalam sebuah kantung ekstraksi di dalam 

sebuah alat ekstraksi dan gelas yang bekerja kontinu. Wadah yang mengandung 

simplisia diletakkan di antara labu penyulingan dan suatu pendingin alir balik dan 

dihubungkan melalui pipa pipet. Labu tersebut berisi bahan pelarut yang menguap 

mencapai ke dalam pendingin alir balik pipa, pelarut itu berkondensasi di 

dalamnya, menetes ke bahan yang disari. Larutan berkumpul di dalam wadah 

gelas dan setelah mencapai tinggi maksimum secara otomatis ditarik ke dalam 

labu, dengan demikian zat tersari akan masuk ke dalam labu (Voigt, 1994). 

Pemilihan pelarut yang akan digunakan dalam ekstraksi berdasarkan daya larut zat 

aktif dan zat tidak aktif serta zat-zat yang tidak diinginkan (Ansel, 1989). 

 

 



d. Metode infundasi   

Infundasi adalah proses penyarian yang biasanya digunakan untuk menyari 

zat-zat aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati penyarian dengan cara 

menghasilkan zat aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati, penyarian, 

dengan cara ini menghasilkan sari-sari yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh 

kuman dan kapang, oleh karena itu sari yang diperoleh dengan cara ini tidak boleh 

disimpan lebih dari 24 jam (Anonim, 1986). 

 

E. Landasan Teori 

Penelitian sebelumnya menyebutkan pemberian perasan air buah jambu 

biji 0,517 g/hari menurunkan kadar glukosa darah pada tikus yang dibebani 

aloksan mulai minggu ketiga sebesar 12,3% ( Yusof dan Said 2004). Rebusan 

buah jambu biji dosis 2 g/kgBB dan 4 g/kgBB  berpotensi dalam menurunkan 

kadar glukosa darah setingkat dengan dosis  acarbose pada tikus yang diinduksi 

aloksan (Anonim, 2009). Penelitian  tentang antidiabetes yang lain yaitu 

pemberian ekstrak etanol daun jambu biji dengan dosis 100 mg/kg BB, 200 mg/kg 

BB dan 400 mg/kg BB dapat menurunkan kadar glukosa darah pada tikus yang 

diinduksi aloksan secara signifikan menurunkan kadar serum glukosa pada jam 

ke-2, ke-4, dan ke-6 (Yadav et al., 2008).  

 

F.  Hipotesis 

Ekstrak etanol daun Psidium guajava L. dapat menurunkan kadar gula 

darah pada kelinci yang dibebani glukosa. 


