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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Diabetes mellitus merupakan serangkaian gangguan yang ditandai dengan 

defisiensi insulin absolut maupun relatif atau resistensi insulin, hiperglikemia 

pada saat puasa dan setelah makan, aterosklerotik dan penyakit mikroangiopati 

pembuluh darah, neuropati dan dengan gejala klasik diabetes (poliuria, polidipsia 

dan polifagia) (Price dan Wilson, 2005).  

Berdasarkan data dari WHO, diabetes mellitus tipe dua sudah menjadi 

epidemik atau penyakit yang mewabah di dunia. Diabetes merupakan salah satu 

ancaman kesehatan utama, dan sekitar 3,2 juta kematian di seluruh dunia setiap 

tahun berhubungan dengan diabetes dan sekurangnya satu diantara 10 kematian 

orang dewasa berusia 35-64 tahun. Indonesia merupakan negara urutan ke empat 

setelah India, China, dan Amerika Serikat dengan jumlah penderita diabetes 

terbesar, yakni hampir 8,5 juta orang (Anonim, 2007). Secara global, jumlah 

diabetesi mencapai 120 sampai 140 juta orang. Diperkirakan pada tahun 2025, 

angka ini akan meningkat dua kali lipat menjadi 300 juta penderita. Menurut 

WHO, jumlah diabetesi di indonesia akan meningkat 250% dari 5 juta orang pada 

tahun 1995 menjadi 25 juta orang pada tahun 2025. Berdasarkan pola 

pertambahan penduduk seperti saat ini, PERKENI (Perkumpulan Endokrinologi 

Indonesia) memperkirakan di tahun 2020 nanti terdapat 178 juta penduduk 

Indonesia berusia di atas 20 tahun yang terkena diabetes mellitus (Anonim, 2007). 



Salah satu cara untuk mengatasi diabetes mellitus adalah dengan 

melakukan terapi yang disebut dengan terapi herbal. Terapi herbal yang dimaksud 

adalah suatu proses penyembuhan diabetes mellitus dengan menggunakan ramuan 

berbagai tanaman berkhasiat obat (Utami, 2003).  

Labu siam (Sechium edule (Jacq.) Sw.) merupakan salah satu tanaman 

berkhasiat obat. 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 

pada penderita asam urat dan diabetes mellitus. Hasil penelitian menyebutkan 

bahwa labu siam (Sechium edule (Jacq.) Sw) memiliki efek antioksidan (Lucero, 

et. al., 2007), antimikrobial (Ordo, et. al., 2003), diuretik dan antihipertensi 

(Jensen and Lai., 1986, cit Dire, et. al., 2003). Selain itu kulit buah labu siam 

segar  terbukti mempunyai efek hipoglikemik pada kehamilan (Flores, 1989, cit 

Dire, et. al., 2003).  

Pada penelitian dengan menggunakan metode penyarian dekokta kulit 

buah labu siam segar sebagai antioksidan (Dire, et. al., 2003). Penelitian 

selanjutnya yang dilakukan oleh Dire, et. al., (2005) pada tikus Wistar yang telah 

dibuat diabetes dengan induksi streptozotosin dengan dosis 30 µg/ kgbb. Kondisi 

diabetes tercapai jika tikus dengan gula darah di atas 180 mg/ dl. Dari penelitian 

tersebut ekstrak labu siam segar yang diberikan pada tikus Wistar selama 7 hari, 

terjadi penurunan dalam pengambilan %ATI dengan sel-sel darah kelompok 

diabetes yang diobati dengan labu siam (89,96 ± 5,16) dibandingkan dengan sel-

sel darah kelompok diabetes (97,16 ± 1,26). Radioaktifitas (%ATI) dikenakan 



pada RBC, IF-P dan IF-C dalam radiolabeling (technetium-99m). Dari data 

tersebut ekstrak labu siam telah menunjukkan aktivitas oksidan, yaitu ekstrak labu 

siam mungkin merangsang timbulnya zat-zat aktif yang diperlukan dalam 

metabolisme dengan memperlihatkan tindakan pada proses pemberian label yang 

beraksi pada membrane sel dan tempat pengikatan protein karena suatu stres 

oksidatif yang terjadi dalam diabetes (Dire, et. al., 2005).  

Berdasarkan penelitian Andrade-Cetto and Heinrich (2005), efek 

hipoglikemik dari kulit buah labu siam diduga dari senyawa flavonoidnya.  

Umumnya flavonoid cukup larut dalam pelarut polar seperti etanol, metanol, 

aseton,air, dan lain-lain. Adanya gula yang terikat pada flavonoid  cenderung 

menyebabkan flavonoid lebih mudah larut dalam air (Markham, 1988). Dengan 

demikian dapat digunakan alkohol 70% untuk memungkinkan tersarinya 

flavonoid. Alkohol 70% sangat efektif dalam menghasilkan jumlah bahan aktif 

yang optimal (Voigt, 1984). Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan 

pengujian terhadap ekstrak alkohol 70% kulit buah labu siam terhadap penurunan 

kadar glukosa darah pada kelinci yang dibebani glukosa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalah yaitu 

“apakah ekstrak alkohol 70% kulit buah labu siam (Sechium edule (Jacq.) Sw.) 

mempunyai efek menurunkan kadar glukosa darah pada kelinci yang dibebani 

glukosa?”. 

 



C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak 

alkohol 70% kulit buah labu siam (Sechium edule (Jacq.) Sw.) dalam menurunkan 

kadar glukosa darah pada kelinci yang dibebani glukosa. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

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

a. Sistematika labu siam (Sechium edule (Jacq.) Sw.) 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

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 

Sumatera: labu siem (Melayu). Jawa: labu jipang (Jawa Tengah), manisah 

(Jawa Timur), waluh siem   (Jawa Barat), gambas (Sunda), Sulawesi: ketimun 



jepang (Manado). Sedangkan masyarakat dunia biasa menyebut buah ini chayote 

(Anonimb, 2008).  

d. Morfologi tanaman 

Labu siam merupakan tanaman perdu yang beradaptasi paling baik pada 

iklim tropis panas dan tidak tahan pada daerah kering dan pada ketinggian yang 

sangat tinggi (Rubatzky and Yamaguchi, 1999). Labu siam memiliki batang 

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

berwarna hijau. Bunga dari labu siam berwarna kuning dengan putik satu. Labu 

siam berakar tunggang, berwarna putih kecoklatan. Buah berukuran agak lebih 

besar dari kepalan tangan, berbentuk membulat ke bawah, ada alur pada kulit luar 

yang agak mirip dengan pembagian ruang dalam buah (Anonim, 2005). Daun 

berbentuk jantung, tepi bertoreh, ujung meruncing, pangkal runcing, kasap, 

panjang 4-25 cm, lebar 3-20 cm, tangkai panjang, pertulangan menjari dan 

berwarna hijau. Sedangkan biji berbentuk pipih, berkeping dua dan berwarna 

putih (Anonimb, 2008). 

e. Kandungan kimia 

Buah labu siam mengandung saponin, alkaloid, tanin (Anonimb, 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 (Anonimb, 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., 2006), aksi diuretik dan 

antihipertensi (Jensen and Lai, 1986, cit Dire, et. al., 2003). Selain itu labu siam 

mempunyai efek hipoglikemik pada kehamilan (Flores, 1989, cit Dire, et. al., 

2003). 

2. Diabetes Mellitus 

a. Pengertian Diabetes Mellitus 

 Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetik dan 

klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi 

karbohidrat. Jika berkembang penuh secara klinis, maka diabetes mellitus ditandai 

dengan hiperglikemia puasa dan postprandial, aterosklerotik dan penyakit 

vaskular mikroangiopati, dan neuropati. Manifestasi klinis hiperglikemia biasanya 

sudah bertahun-tahun mendahului timbulnya kelainan klinis dari penyakit 

vaskularnya (Price dan Wilson, 2005). 

b. Klasifikasi Diabetes Mellitus 

1) Diabetes Tipe I 

Dahulu dikenal sebagai Insulin Dependent Diabetes (IDDM). Diabetes 

tipe I merupakan kasus yang disebabkan oleh kerusakan sel β pankreas. Diabetes 

tipe I tersebut sangat lazim terjadi pada anak remaja tetapi kadang-kadang juga 

terjadi pada orang dewasa, khususnya yang non-obesitas dan mereka yang berusia 

lanjut ketika hiperglikemia tampak pertama kali. Keadaan tersebut merupakan 

suatu gangguan katabolisme yang disebabkan karena hampir tidak terdapat insulin 



dalam sirkulasi, glukagon plasma meningkat dan sel-sel β pankreas gagal 

merespon semua stimulus insulinogenik. Oleh karena itu, diperlukan pemberian 

insulin eksogen untuk memperbaiki katabolisme, mencegah ketosis, dan 

menurunkan hiperglukagonemia dan peningkatan kadar glukosa darah (Katzung, 

2002). 

2) Diabetes Tipe II 

Dahulu dikenal sebagai Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus 

(NIDDM). Diabetes tipe II terdiri dari gabungan kerusakan sekresi dan kerja 

insulin yang terdapat dalam rentang mulai dari resistensi insulin yang dominan 

dengan defisiensi insulin secara relatif sampai dengan kerusakan sekresi yang 

dominan dengan resistensi insulin. Diabetes tipe II merupakan suatu kelompok 

heterogen yang terdiri dari bentuk diabetes yang lebih ringan yang terutama 

terjadi pada orang dewasa tetapi kadang-kadang terjadi pada remaja. Sirkulasi 

insulin endogen cukup untuk mencegah terjadinya ketoacidosis 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 II 

bertubuh gemuk (Katzung, 2002). 

3) Diabetes Gestasional 

Diabetes gestasional (GDM) dikenali pertama kali selama kehamilan dan 

mempengaruhi 4% dari semua kehamilan. Faktor resiko terjadinya GDM adalah 

usia tua, etnik, obesitas, multiparitas, riwayat keluarga, dan riwayat diabetes 



gestasional terdahulu. Karena terjadi peningkatan sekresi berbagai hormon yang 

mempunyai efek metabolik terhadap toleransi glukosa, maka kehamilan adalah 

suatu keadaan diabetogenik. Penderita diabetes gestasional beresiko tinggi 

terhadap morbiditas dan mortalitas perinatal dan mempunyai frekuensi kematian 

janin viable yang lebih tinggi (Price dan Wilson, 2005). 

4) Diabetes Tipe Lain 

Diabetes lain terjadi, diantaranya karena: kelainan genetik dalam sel β 

seperti yang dikenali pada MODY (Diabetes Awitan Dewasa Muda); kelainan 

genetik pada kerja insulin, menyebabkan sindrom resistensi insulin berat dan 

akantosis negrikans; penyakit pada eksokrin pankreas menyebabkan pankreatitis 

kronik; penyakit endokrin seperti sindrom Chusing dan akromegali; obat-obat 

yang bersifat toksik terhadap sel-sel β; dan infeksi (Price dan Wilson, 2005). 

c. Manifestasi Klinik 

Diabetes tipe I sering memperlihatkan gejala yang eksplosif dengan 

polidipsia, poliuria, turunnya berat badan, polifagia, lemah, somnolen yang 

terjadi selama beberapa hari atau beberapa minggu. Pasien dapat menjadi sakit 

berat dan timbul ketoacidosis, serta dapat meninggal kalau tidak mendapatkan 

pengobatan segera (Price dan Wilson, 2005). Diabetes tipe II mungkin sama sekali 

tidak memperlihatkan gejala apapun, dan diagnosis hanya dibuat berdasarkan 

pemeriksaan darah di laboratorium dan melakukan tes toleransi glukosa (Price dan 

Wilson, 2005). 

 

 



d. Kriteria Diagnosis Diabetes Mellitus 

Kriteria diagnosis diabetes mellitus menurut ADA ( American Diabetes 

Association ), untuk orang dewasa yang tidak hamil, diagnosis diabetes mellitus 

ditegakkan berdasarkan (1) gejala-gejala klasik diabetes dan hiperglikemia yang 

jelas, (2) kadar glukosa plasma puasa ≥ 126 mg/ dl, dan (3) kadar glukosa plasma 

yang didapat selama tes toleransi glukosa oral ≥ 200 mg/ dl pada 2 jam setelah 

makan. Diagnosis diabetes mellitus pada anak-anak juga didasarkan pada 

penemuan gejala-gejala klasik diabetes dan glukosa plasma secara acak adalah > 

200 mg/ dl. Pasien dengan gangguan toleransi glukosa (IGT) menunjukkan kadar 

glukosa plasma puasa ( ≥ 110 dan < 126 mg/ 100 ml) namun nilai-nilai selama 

diadakan OGTT adalah ≥ 200 mg/ dl pada menit ke-30, 60, atau 90, dan mencapai 

140 sampai 200 mg/ dl setelah 2 jam (Price dan Wilson, 2005). 

e. Antidiabetika Oral 

Ada 5 golongan antidiabetika oral (ADO) yang dapat digunakan untuk 

DM dan telah dipasarkan di Indonesia yakni golongan: sulfonilurea, meglitinid, 

biguanid, penghambat α- glukosidase, dan tiazolidinedion. Kelima golongan ini 

dapat diberikan pada DM tipe II yang tidak dapat dikontrol hanya dengan diet dan 

latihan fisik saja. 

a) Golongan Sulfonilurea 

Dikenal 2 generasi sulfonilurea, generasi 1 terdiri dari tolbutamid, 

tolazamid, asetoheksimid dan klorpropamid. Generasi 2 yang potensi 

hipoglikemik lebih besar antara lain gliburid (= glibenklamid), glipizid, gliklazid 

dan glimepirid (Syarif dkk., 2007). 



Mekanisme kerja sulfonilurea termasuk: (1) merangsang pelepasan insulin 

dari sel β pankreas, (2) mengurangi kadar glukagon dalam serum, dan (3) 

meningkatkan pengikatan insulin pada jaringan target dan reseptor (Mycek., dkk, 

2001). Obat golongan sulfonilurea ini hanya efektif bila sel β pankreas masih 

dapat berproduksi (Anonim, 2000). Selain itu, pada dosis tinggi obat ini 

menghambat metabolisme insulin dan menurunkan ikatan insulin pada protein 

plasma, walaupun efek ini kurang berarti secara terapetik. Antidiabetik oral tipe 

ini hanya diindikasikan pada penderita diabetes tipe II yang tidak membutuhkan 

insulin, karena pada penderita ini normalisasi kadar glukosa darah tidak mungkin 

dilakukan dengan tindakan diet (Mutschler, 1986). 

b) Golongan Meglitinid 

Repaglinid dan nateglinid merupakan golongan meglitinid, mekanisme 

kerjanya sama dengan sulfonilurea tetapi stuktur kimianya sangat berbeda (Syarif 

dkk., 2007). Kelompok obat ini bekerja menurut suatu mekanisme khusus, yakni 

mencetuskan pelepasan insulin dari pankreas segera sesudah makan (Tjay dan 

Rahardja, 2002). 

c)   Golongan Biguanid 

Biguanid berbeda dari sulfonilurea karena tidak merangsang sekresi 

insulin. Metformin satu-satunya obat  golongan biguanid yang tersedia (Anonim, 

2000). Metformin bekerja terutama dengan jalan mengurangi pengeluaran glukosa 

hati, sebagian besar dengan menghambat glukoneogenesis. Efek yang sangat 

penting adalah kemampuannya untuk mengurangi hiperlipidemia (konsentrasi 

kolesterol LDL dan VLDL menurun dan kolesterol HDL meningkat). Metformin 



dipertimbangkan oleh beberapa ahli sebagai obat pilihan baru untuk penderita 

diabetes tipe II (Mycek dkk., 2001). 

d) Golongan Penghambat α- glukosidase 

Akarbose dan miglitol merupakan penghambat kompetitif α-glukosidase 

usus dan memodulasi pencernaan pasca prandial dan absorpsi zat tepung dan 

disakarida. Akibat klinisnya adalah untuk meminimalkan pencernaan pada usus 

bagian atas dan menunda pencernaan (dan juga absorpsi) zat tepung dan 

disakarida yang masuk pada usus kecil bagian distal, sehingga menurunkan 

glikemik setelah makan sebanyak 45-60 mg/ dL dan menciptakan efek hemat-

insulin (Katzung, 2002). 

e) Golongan Tiazolidinedion 

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 atau asam lemak bebas dan 

mengurangi glukoneogenesis dalam hati. Zat ini tidak mendorong pankreas untuk 

meningkatkan pelepasan insulin seperti sulfonilurea (Tjay dan Rahardja, 2002). 

3. Metabolisme Glukosa 

 Makanan yang dimakan sehari-hari secara garis besar terdiri dari 

karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat terdapat dalam berbagai bentuk, 

termasuk yang gula sederhana atau monosakarida, dan unit-unit kimia yang 

komplek, disakarida, dan polisakarida. Karbohidrat yang sudah ditelan akan 

dicerna menjadi monosakarida dan diabsorbsi, terutama dalam duodenum dan 



jejunum proksimal. Sementara sebagian besar monosakarida adalah glukosa 

(80%). Sesudah diabsorbsi, kadar glukosa darah akan meningkat untuk sementara 

waktu dan akhirnya akan kembali lagi ke semula (baseline). Pengaturan fisiologi 

kadar glukosa darah sebagian besar tergantung dari: (1) intake glukosa, (2) 

sintesis glukosa, dan (3) glikogenolisis dalam hati. Selain itu, jaringan perifer otot 

dan adipose juga mempergunakan glukosa sebagai sumber energi mereka. 

Jaringan-jaringan ini ikut berperan dalam mempertahankan kadar glukosa darah, 

meskipun secara kuantitatif tidak sebesar hati (Price dan Wilson, 2005). 

 Jumlah glukosa yang diambil dan dilepaskan oleh hati dan dipergunakan 

oleh jaringan-jaringan perifer tergantung dari keseimbangan fisiologis beberapa 

hormon. Hormon-hormon ini dapat diklasifikasikan sebagai (1) hormon yang 

menurunkan kadar glukosa darah, dan (2) hormon yang menaikkan kadar glukosa 

darah. Insulin merupakan hormon yang menurunkan glukosa darah. Insulin 

dibentuk oleh sel-sel beta pulau Langerhans (Price dan Wilson, 2005). 

  Sebaliknya ada beberapa hormon tertentu yang dapat menaikkan kadar 

glukosa darah, antara lain: (1) glukagon yang disekresi oleh sel-sel alfa pulau 

Langerhans, (2) epinefrin yang disekresi oleh medulla adrenal, (3) glukokortikoid, 

dan (4) growth hormone yang disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior. Glukagon, 

epinefrin, glukokortikoid dan growth hormone, membentuk suatu mekanisme 

counter-regulator yang mencegah timbulnya hipoglikemia akibat pengaruh 

insulin (Price dan Wilson, 2005). 

 Kadar glukosa dalam darah merupakan faktor yang sangat penting untuk 

kelancaran kerja tubuh. Kadar glukosa plasma puasa normal (teknik autoanalisis) 



adalah 70-110 mg/100 ml. Hiperglikemia didefinisikan sebagai kadar glukosa 

plasma puasa yang lebih tinggi dari 110 mg/100 ml, sedangkan hipoglikemia bila 

kadarnya lebih rendah dari 70 mg/100 ml. Glukosa difiltrasi oleh glomerulus 

ginjal dan hampir semuanya diabsorbsi oleh tubulus ginjal selama kadar glukosa 

dalam plasma tinggi melebihi 160-180 mg/100 ml. Jika kadar glukosa dalam 

plasma tinggi melebihi kadar ini, maka glukosa tersebut akan keluar bersama 

kemih, dan keadaan ini disebut sebagai glukosuria (Price dan Wilson,2005). 

4. Toleransi Glukosa 

 Kemampuan seseorang untuk mengatur kadar glukosa plasma agar tetap 

dalam batas-batas normal dapat ditentukan melalui tes: (1) kadar glukosa serum 

puasa, dan (2) respon glukosa serum terhadap pemberian glukosa (Price dan 

Wilson, 2005). 

 Mempertahankan kadar glukosa puasa normal bergantung pada produksi 

glukosa hepar, ambilan glukosa jaringan perifer, dan hormon yang mengatur 

metabolisme glukosa. Kegagalan fungsi ini menyebabkan peningkatan atau 

penurunan kadar glukosa puasa. Metode yang lebih sensitif untuk dapat 

mengetahui adanya kelainan dalam metabolisme glukosa adalah pengukuran 

kadar glukosa plasma setelah suatu pemberian beban glukosa. Individu 

nondiabetik yang memakan glukosa menunjukan kenaikan kadar glukosa plasma 

sementara yang memicu sekresi insulin, dan pembuangan glukosa yang 

diperantarai insulin akan kembali ke kadar normal. Tes tradisional yang 

digunakan untuk menilai buangan glukosa adalah tes toleransi glukosa oral 

(OGTT). Tes ini telah digunakan untuk mendiagnosis diabetes awal secara pasti, 



namun tes ini tidak dibutuhkan untuk penapisan dan sebaiknya tidak dilakukan 

pada pasien dengan manifestasi klinis diabetes dan hiperglikemia (Price dan 

Wilson, 2005). 

5. Uji Efek Antidiabetes 

 Keadaan diabetes dapat diinduksi pada hewan uji dengan cara pankreatomi 

dan juga secara kimia. Zat-zat kimia yang bekerja sebagai induktor (diabetogen) 

dapat digunakan zat-zat kimia antara lain aloksan, streptozosin, diaksosida, 

adrenalin, glukagon, dan EDTA yang biasanya diberikan secara parenteral. 

Pereaksi-pereaksi kimia untuk pembentukan warna yang lazim digunakan adalah 

orto-tuluidin dan glukosa oksidase karena hasilnya dapat diandalkan (Anonim, 

1993). 

 Uji efek antidiabetes dapat dilakukan dengan dua metode yaitu: 

a. Metode Uji Toleransi Glukosa 

Prinsipnya adalah hewan uji yang telah dipuasakan 20-24 jam diberikan 

larutan glukosa per oral dan pada awal percobaan sebelum pemberian obat 

dilakukan pengambilan cuplikan darah sebagai kadar glukosa awal. Pengambilan 

cuplikan darah diulangi setelah perlakuan pada waktu-waktu tertentu. Keadaan 

hiperglikemia pada uji toleransi glukosa hanya berlangsung beberapa jam setelah 

pemberian glukosa sebagai diabetogen (Anonim, 1993). 

b. Metode Uji dengan Perusakan Pankreas 

Metode uji perusakan pankreas yang lazim digunakan adalah metode uji 

diabetes aloksan. Prinsip metode ini adalah induksi diabetes diberikan pada hewan 

uji yang diberikan suntikan aloksan monohidrat. Penyuntikan dilakukan secara 



intravena. Perkembangan keadaan hiperglikemia diperiksa setiap hari. Metode 

perusakan pankreas dilakukan dengan memberikan diabetogen yang dapat 

menyebabkan pankreas hewan uji rusak sehingga kondisi seperti pada penderita 

diabetes mellitus. Diabetogen yang banyak digunakan adalah aloksan karena obat 

ini cepat menimbulkan hiperglikemi yang permanen dalam waktu dua sampai tiga 

hari (Anonim, 1993). 

6. 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. 

b. Metode Enzimatik 

Glukosa dapat ditentukan kadarnya secara enzimatik, misalnya dengan 

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

terjadi (merah), diukur secara spektrofotometri. 

 

 



c. Metode Reduksi 

Prinsip: 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. 

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). 

7. Ekstrak dan Ekstraksi  

a. Pengertian  

Ekstrak adalah adalah sediaan sari pekat tumbuh-tumbuhan atau hewan 

yang diperoleh dengan cara melepaskan zat aktif dari masing-masing bahan obat, 

menggunakan pelarut yang cocok, uapkan semua atau hampir semua dari 

pelarutnya dan sisa endapan atau serbuk untuk ditetapkan standarnya (Ansel, 

1989).  

b. Metode Pembuatan Ekstrak 

1) Maserasi 

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan 

dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Maserasi 

digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah 

larut dalam cairan penyari (Anonim, 1986). 



Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara: 10 bagian simplisia 

dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana, kemudian dituangi 

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

dari cahaya, sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari sari diserkai, ampas 

diperas. Ampas ditambah cairan penyari secukupnya diaduk dan diserkai, 

sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana ditutup, dibiarkan di 

tempat sejuk, terlindung dari cahaya, selama 2 hari. Kemudian endapan 

dipisahkan (Anonim, 1986). 

2) Perkolasi 

 Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan 

cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi (Anonim, 1986). 

Menurut Farmakope Indonesia, kalau tidak dinyatakan lain perkolasi dilakukan 

dengan membasahi 10 bagian simplisia atau campuran simplisia dengan derajat 

halus yang cocok dengan 2,5 bagian sampai 5 bagian cairan penyari, lalu 

dimasukkan ke dalam bejana tertutup sekurang-kurangnya selama 3 jam. 

Kemudian massa dipindahkan sedikit demi sedikit ke dalam perkolator sambil tiap 

kali ditekan hati-hati. Selanjutnya dituangi dengan cairan penyari secukupnya 

sampai cairan mulai menetes dan diatas simplisia masih terdapat selapis cairan 

penyari. Kemudian perkolator ditutup dan dibiarkan selama 24 jam. Selanjutnya 

cairan dibiarkan menetes dengan kecepatan 1 ml permenit dan ditambahkan 

berulang-ulang cairan penyari secukupnya sehingga selalu terdapat selapis cairan 

penyari di atas simplisia, hingga jika 500 mg perkolat yang keluar terakhir 

diuapkan, tidak meninggalkan sisa. Perkolat kemudian disuling atau diuapkan 



dengan tekanan rendah pada suhu tidak lebih dari 50˚ C hingga konsistensi yang 

dikehendaki (Anonim, 1986). 

3) Sokletasi 

 Cara sokletasi: bahan yang akan diekstraksi diletakkan dalam sebuah 

kantung ekstraksi (kertas, karton dan sebagainya) dibagian dalam alat ekstraksi 

dari gelas yang bekerja kontinyu (percolator). Wadah gelas yang mengandung 

kantung diletakkan diantara labu penyulingan dengan pendingin aliran balik dan 

dihubungkan dengan labu melalui pipa. Labu tersebut berisi bahan pelarut, yang 

menguap dan mencapai ke dalam pendingin aliran balik melalui pipet, 

berkondensasi didalamnya, menetes keatas bahan yang diekstraksi dan menarik 

keluar bahan yang diekstraksi. Larutan berkumpul di dalam wadah gelas dan 

setelah mencapai tinggi maksimalnya, secara otomatis dipindahkan ke dalam labu. 

Dengan demikian zat yang terekstraksi terakumulasi melalui penguapan bahan 

pelarut murni berikutnya (Voigt, 1984). 

 

E. Landasan Teori 

Penelitian Lucero, et. al (2007) menyebutkan labu siam memiliki 

kandungan polifenol, flavonoid, dan antosianin yang merupakan komponen 

penting antioksidan. Penelitian sebelumnya  telah digunakan metode penyarian 

dekokta pada kulit buah labu siam segar sebagai antioksidan (Dire, et. al., 2003). 

Penelitian yang sama Dire, et. al., (2005) disebutkan bahwa ekstrak kulit buah 

labu siam yang diberikan selama 7 hari pada tikus Wistar yang diinduksi 

streptozotosin dapat menurunkan %ATI yang dikenakan pada RBC, IF-P dan IF-



C dalam radiolabeling (technetium-99m)  dan menunjukkan aktivitas oksidan 

(Dire, et. al., 2005).  

Menurut Flores (1989 cit Dire et al., 2003) labu siam (Sechium edule 

(Jacq.) Sw) memiliki efek hipoglikemik pada kehamilan dan menurut Andrade-

Cetto and Heinrich (2005) kulit buah labu siam (Sechium edule (Jacq.) Sw) 

memiliki efek hipoglikemik yang diduga karena kandungan flavonoidnya. Oleh 

sebab itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan metode maserasi. Untuk itu 

dilakukan penelitian terhadap ekstrak alkohol 70% kulit buah labu siam. 

Diharapkan zat aktif yang terkandung dalam kulit buah labu siam mampu 

menurunkan kadar glukosa darah pada kelinci yang dibebani glukosa. 

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, ekstrak alkohol 70% kulit buah labu 

siam (Sechium edule (Jacq.)Sw) dapat menurunkan kadar glukosa darah pada 

kelinci yang dibebani glukosa. 

 


