
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Diabetes melitus
2.1.1 Pengertian diabetes melitus

Diabetes melitus merupakan penyakit kronik yang terjadi ketika

pankreas tidak dapat memproduksi insulin atau ketika tubuh tidak

dapat memanfaatkan produksi insulin secara efisien (Guiry, 2009).

Diabetes melitus (DM) yang umumnya dikenal kencing manis

ditandai dengan hiperglikemia (peningkatan kadar gula darah) yang

terus menerus dan bervariasi, terutama setelah makan. Diabetes

melitus merupakan keadaan hiperglikemia kronik disertai beberapa

kelainan metabolik akibat gangguan hormonal yang menimbulkan

beberapa komplikasi pada mata, ginjal dan pembuluh darah disertai

lesi pada membran basalis pada pemeriksaan dengan mikroskop

elektron (Bilous, 2002). Diabetes melitus terdiri dari diabetes melitus

tipe 1 diabetes melitus tipe 2, diabetes spesifik lain, diabetes

gestasional. Diabetes melitus tipe 1 disebabkan karena adanya

destruksi sel beta pankreas, umumnya menjurus ke defisiensi insulin

absolut. Diabetes melitus tipe 2 disebabkan oleh penyebab yang

bervariasi mulai dari resistensi insulin diikuti defisiensi insulin relatif

sampai gangguan sekresi insulin bersama resistensi insulin (Gilman

et al., 2006). Pada umumnya Diabetes melitus disebabkan oleh

menurunnya sekresi insulin dalam sirkulasi. Abnormalitas tersebut

menyebabkan perubahan pada metabolisme karbohidrat, lipid, keton

dan asam amino dengan ciri utama sindrom ini adalah hiperglikemia

(Gilman et al., 2006).
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2.1.2 Klasifikasi diabetes melitus

Berdasarkan etiologinya, DM diklasifikasikan menjadi empat macam

1. DM tipe 1, yaitu adanya destruksi sel beta dan menjurus

pada defisiensi insulin absolut. DM tipe 1 meliputi

autoimun (immune mediated) dan idiopatik.

2. DM tipe 2, terjadi akibat faktor genetik dan non genetik

yang menyebabkan resistensi insulin dan defisiensi insulin.

Faktor non genetik dapat disebabkan oleh usia, intake kalori

berlebih, kegemukan, berat bayi lahir rendah dan adiposit

sentral.

3. DM tipe spesifik lain, yaitu disebabkan etiologi yang

bervariasi dimana etiologi tersebut telah dketahui meliputi

defek genetik fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin,

penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati, obat / zat kimia

yang menyebabkan perubahan pankreas, infeksi.

4. DM gestasional, yaitu disebabkan adanya resistensi dan

defisiensi insulin relatif yang menyertai proses kehamilan.

Terjadi hampir 3-5 % kasus pada kehamilan (Power,

2007;Triplitt et al., 2008)

2.1.3 Batasan diabetes melitus

Seseorang akan didiagnosis menderita diabetes melitus apabila

masuk dalam kriteria berikut :

1. Glukosa darah acak > 200 mg/dL disertai dengan gejala

diabetes yang sering muncul yaitu poliuria, polidipsia, dan

penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. GDA (gula

darah acak) diartikan sebagai waktu kapan pun tanpa

memperhatikan jangka waktu terakhir makan.
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2. Glukosa darah puasa > 126 mg/dL. Puasa diartikan sebagai

tidak adanya asupan kalori selama minimal 8 jam.

3. Glukosa darah 2 jam > 200 mg/dL selama Tes Toleransi

Glukosa Oral (TTGO). Asupan glukosa yang

direkomendasikan pada tes ini adalah 75 gram atau yang

sebanding.

4. HbA 1c > 6,5 %. Tes tersebut harus dilakukan di

laboratorium yang menggunakan metode yang disertifikasi

oleh NGSP (National Glycohemoglobin Standarization

Program) dan di standarisasi oleh DCCT (Diabetes Control

and Complication Trial) (Triplitt et al ., 2008; ADA, 2012).

2.1.4 Terapi  antidiabetes

Berdasarkan cara pemberiannya obat hipoglikemik terdiri dari

obat antidiabetik oral dan obat antidiabetik suntik yang

mengandung insulin

Obat antidiabetik oral

1)  Golongan sulfonilurea

Tolbutamid termasuk golongan sulfonilurea yang dapat

merangsang keluarnya insulin dari pankreas (Tjay dan

Rahardja, 2007). Tolbutamid mempunyai kemampuan

menurunkan kadar gula darah yang 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. Plasma t½ - nya sekitar 4-5 jam, tetapi

ternyata bahwa penakaran single-dose pagi hari cukup
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efektif untuk mengendalikan kadar gula selama 24 jam.

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).

Gambar 2.1 Struktur Toolbutamid

2 ) Golongan penghambat glukosidase alfa

Acarbose menghambat kerja enzim (maltase, isomaltase,

sukrose dan glucoamilase) pada usus kecil sehingga menunda

pemecahan sukrosa dan karbohidrat. Efek dari obat ini adalah

menurunkan kadar glukosa postprandial. Penggunaanya diawali

dengan 50 mg kemudian ditingkatkan hingga 100 mg sampai dengan

200 mg, 3 x sehari. Interval peningkatan dosis 4-8 minggu. Dosis

rata-rata adalah 300 mg/hari (3x2 tablet Glucobay® 50 mg , atau 3x1

tablet Glucobay® 100 mg) Tablet ditelan bersama suapan makanan

pertama. Pada pemakaian acarbose konsentrasi glukosa postprandial

turun (40-50 mg/dL). Efek samping pada pemakaian ini adalah

gangguan pada saluran pencernaan, ketidaknyamanan perut dan diare

sehingga ada pembatasan pada penggunaan penghambat glukosidase

alfa (Triplitt et al., 2008; Kroon dan Williams, 2013).
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Gambar 2.2 Struktur Acarbose

3). Golongan biguanid

Biguanid bekerja dengan cara meningkatkan kepekaan

tubuh terhadap insulin yang diproduksi oleh tubuh pada liver dan

jaringan perifer, tidak merangsang peningkatan produksi insulin

sehingga pemakaian tunggal tidak berakibat hipoglikemia (Kroon

dan Williams, 2013). Contoh obat golongan biguanid antara lain

metformin. Dosis awal 500 mg 1 tablet 3 kali sehari. Pemberian

Metformin 500 mg dalam beberapa hari biasanya cukup dapat

mengendalikan penyakit diabetes, tetapi tidak jarang efek terlambat

dicapai sampai dua minggu. Golongan Meglitinid sering

dikombinasikan dengan metformin dalam pengobatan diabetes

melitus tipe 2 sebagai tambahan terhadap diet dan olah raga untuk

penderita yang hiperglikemiknya tidak dapat dikontrol secara

memuaskan dengan cara-cara tersebut. Efek samping yang sering

muncul adalah saluran pencernaan,termasuk rasa tidak nyaman pada

perut dan diare. Contoh obat dari golongan ini antara lain repaglinid

(novonorm®), nateglinid (starlix®) (Tjay dan Rahardja, 2007).
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Gambar 2.3 Struktur Metformin

4). Golongan Thiazolidinedion

Thiazolidinedion (4) digunakan bersama sulfonilurea, insulin

atau metformin untuk memperbaiki kontrol gula darah. Contohnya

antara lain pioglitazon (actos®), rosiglitazon (avandia®) (Tjay dan

Rahardja, 2007). Obat ini mempunyai efek menurunkan resistensi

insulin dengan meningkatkan ambilan glukosa di perifer. TZD

memengaruhi adipokin (misalnya angiotensinogen, TNF alfa,

interleukin-6, PAI-1) yang memengaruhi sensitivitas insulin. Dosis

untuk monoterapi 15 atau 30 mg sekali sehari, dapat ditingkatkan

hingga 45 mg sekali sehari. Untuk terapi kombinasi 15 atau 30 mg

sekali sehari. Efek samping pada pemakaian obat ini yaitu

menyebabkan retensi cairan. Penggunaan obat ini juga tidak

bergantung pada jadwal makan (Triplitt et al., 2008; Kroon dan

williams, 2013)

Gambar 2.4 Struktur Thiazolidinedion
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5). Golongan Glinid

Mekanisme kerja obat ini adalah menutup ATP sensitive

potasium channel, yang nantinya akan meningkatkan sekresi insulin.

Obat ini dieliminasi secara cepat melalui hati. Contoh dari golongan

ini adalah repaglinid dan nateglinid,obat ini digunakan sebelum

makan. Efek samping utama golongan ini adalah hipoglikemi

(Triplitt et al., 2008; Kroon dan Williams,2013).

Gambar 2.5 Struktur Repaglinide

6). Penghambat DPP-IV

Mekanisme kerja obat ini adalah menghambat degradasi

glucagon like peptide (GLP-1) dan GIP (Triplitt et al., 2008;Kroon

dan Williams,2013). Efek samping obat golongan ini bersifat unik

pada obat tertentu dan tidak berlaku pada obat yang lain, contohnya

sitaglipitin meningkatkan resiko infeksi dan sakit kepala (Kroon dan

Williams,2013)
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Gambar 2.6 Struktur Sitagliptin

2.2 Tinjauan tanaman

2.2.1 Garcinia mangostana L

Manggis merupakan salah satu buah yang digemari oleh

masyarakat Indonesia. Tanaman manggis  sangat mudah tumbuh di

daerah tropis dan banyak petani yang melakukan budidaya pada

tanaman ini karena banyaknya manfaat yang dapat diperoleh. Dari

Asia Tenggara, tanaman ini menyebar ke daerah Amerika Tengah

dan daerah tropis lainnya seperti Filipina, Papua New Guinea,

Kamboja,Thailand, Srilanka, Madagaskar, Honduras, Brazil dan

Australia Utara. Manggis mempunyai berbagai macam nama lokal

khususnya di Indonesia seperti manggu (Jawa Barat), manggus

(Lampung), Manggusto (Sulawesi Utara), manggista (Sumatera

Barat). Pohon manggis dapat tumbuh di dataran  rendah sampai pada

ketinggian di bawah 1.000 m dpl.  Pertumbuhan terbaik dicapai pada

daerah dengan ketinggian di bawah 500-600 m dpl. Pusat penanaman

pohon manggis adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jawa

Barat (Jasinga, Ciamis, Wanayasa), Sumatera Barat, Sumatera Utara,

Riau, Jawa Timur dan Sulawesi Utara (Prihatman, 2000).

2.2.1.1 Klasifikasi

Kingdom : Plantae

Sub kingdom : Tracheobionta

Super divisio : Spermatophyta

Divisio : Magnoliphyta

Classis : Magnoliopsida

Subclassis : Dillenidae

Ordo : Malphigiales
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Familia : Clusiaceae

Genus : Garcinia

Spesies : Garcinia mangostana L

(Steenis,1975)

2.2.1.2 Morfologi tanaman

Manggis merupakan tanaman tahunan yang masa hidupnya

puluhan tahun, pohon tumbuh tegak ke atas hingga 10 - 25  m.

Tumbuhan manggis berasal dari biji yang umumnya membutuhkan

waktu 10 - 15 tahun untuk mulai berbuah (Liska, 2011). Batang

tegak, batang pokok jelas, kulit batang tidak rata dan berwarna

cokelat, dan memiliki getah berwarna kuning. Daun manggis

berbentuk oval memanjang, bulat telur sampai bulat panjang,

tumbuhnya tunggal, beradapan bersilang, bertulang daun menyirip,

dan bertangkai pendek sekali tanpa daun penumpu. Struktur helai

daun tebal dengan permukaan sebelah atas berwarna hijau tua

mengkilap, sedangkan permukaan bawah warnanya kekuning-

kuningan berukuran 12 - 23 x 4,5 - 10 cm (Rukmana, 1995). Bunga

betina tersusun 1-3 di ujung batang dengan susunan menggarpu.

Kelopak daun dua pasang, daun kelopak yang terluar berwarna hijau

kuning, sedangkan yang terdalam lebih kecil, bertepi merah,

melengkung kuat, dan tumpul. Daun mahkota terdiri atas 4 helai,

berbentuk telur terbalik, berdaging tebal, berwarna hijau kuning,

dengan tepi merah atau hampir semua merah. Benang sari mandul

(staminodia) dan biasanya dalam tukal (kelompok). Bakal buah

berbentuk agak gepeng bulat, garis tengah 3,5-7 cm, berwarna ungu

tua, dengan kepala putik duduk (tetap), serta kelopak tetap, dinding

buah tebal, berdaging, dan warna ungu dengan getah kuning,
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mengandung biji 1-3 yang diselimuti oleh selaput biji yang tebal dan

berair, berwarna putih, serta dapat dimakan (termasuk biji yang

gagal tumbuh sempurna). (Steenis et al., 2008).

Gambar  2.7 Garcinia mangostana L (Shibata, et al.,

2011)

2.2.1.3 Kandungan kimia

Manggis mempunyai beberapa kandungan kimia diantaranya

xanthone, yaitu mangostin (α-mangostin, β-mangostin, γ-mangostin),

alkaloid, flavonoid, glikosida, saponin, tanin, dan

steroid/triterpenoid, garcinone, gartanin, antosianin (Moongkarndi, et

al., 2004; Pasaribu et al., 2012). Didalam kulit buah manggis yang

diduga mempunyai efek farmakologis adalah golongan xanthone

yang terdiri dari α mangostin, β mangostin, γ mangostin (Doi, et al.,

2009)

Xanthone atau xanthen-9H-one merupakan senyawa organik

dengan rumus molekul C13H8O2 merupakan alah satu metabolit

sekunder yang banyak ditemui pada beberapa tanaman tingkat tinggi,

jamur dan lichen. Inti dari xanthone adalah 9-xanthene atau Dibenzo-

c-pyrone. Xanthone di klasifikasikan dalam lima kelompok yaitu: (a)

simple oxygenated xanthones; (b) xanthone glycosides; (c)
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prenylated xanthones; (d) xanthoneolignoids; dan (e) xanthone jenis

lain (Chaverri, et al., 2006). Selain dari kulit buah manggis,

xanthone juga dapat ditemukan dari kulit batang, dan daun tanaman

manggis. Diantaranya yang paling sering dipelajari karena

aktivitasnya adalah α-mangostin, β-mangostin, γ-mangostin (Pedraza

et al., 2008).

Gambar 2.8 Alfa Mangostin Gambar 2.9 Beta Mangostin

Gambar 2.10 Gama Mangostin

2.2.1.4 Khasiat dan penggunaan
Berdasarkan empirik, manggis sering digunakan sebagai

terapi penyakit seperti disentri, diare pada dewasa dan anak,

hemoroid, alergi makanan, luka, infeksi kulit, inflamasi, ulcer, nyeri

abdomen, jerawat, sariawan, luka nanah, keputihan, kolera,

konvulsan (Pedraza et al., 2008).

Pada salah satu penelitian menggunakan kulit manggis,

tikus yang diinduksi aloksan dan mengalami kenaikan gula darah

mengalami penurunan gula darah setelah pemberian ekstrak etanol
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kulit buah manggis dengan kadar yang paling efektif yaitu 100

mg/kg BB. Penelitian lain menyebutkan γ- mangostin xanthone

berfungsi sebagai antiinflamasi kuat karena mampu menurunkan

ekspresi gen lipopolysaccharide-induced cyclooxygenase - 2 pada sel

glioma C6 tikus (Nakatani et al., 2002). Sedangkan untuk penelitian

lain, manggis memiliki efek sitotoksik melawan carcinoma

hepatoseluler (Ho et al., 2002). Xanthone yang merupakan

kandungan dalam manggis menginduksi apoptosis dari sel leukemia

manusia (Matsumoto et al., 2003).

2.2.2 Vernonia  amygdalina Delile

Daun afrika merupakan tanaman obat yang berasal dari

afrika barat terutama Nigeria yang berasal dari suku Asteraceae

(Ibrahim et al., 2004). Vernonia amygdalina Delile mudah tumbuh

pada daerah dengan curah hujan yang tinggi. Penggunaan daun

afrika selain di Didaerah Nigeria sebagai antidiabetes juga banyak

digunakan sebagai terapi penyembuhan di Cina untuk penyembuhan

hipertensi, gout, dan diabetes melitus (Anonim, 2010). Di daerah

jawa daun afrika dikenal dengan nama daun insulin,sedangkan di

padang disebut daun pahit, nan hui ye dan nan fei shu (China),

rivierbloutee (Afrika). Penelitian menyebutkan bahwa daun afrika

pada kadar 200 mg/kg BB dapat menurunkan kadar gula darah pada

tikus yang mengalami kenaikan gula darah (Nwanjo,2005)
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Gambar 2.11 Vernonia amygdaliana Dellile

2.2.2.1 Klasifikasi

Divisio : Magnoliophyta

Classis : Magnoliopsida

Subclassis : Asterdidae

Ordo : Asterales

Familia : Asteraceae

Genus : Vernonia

Spesies : Vernonia amygdalina D

(R.H.M.J.Lemmens,1999)
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2.2.2.2 Morfologi tanaman

Batang tegak, tinggi 1-3 m, silinder dengan empulur yang

solid, berkayu, berwarna coklat kotor; daun tunggal, anak daun

berhadapan, panjang 15-25 cm, lebar 5-8 cm, tebal 7-10 mm,

berbentuk seperti ujung tombak, tepi bergerigi, ujung runcing,

pangkal membulat, pertulangan menyirip, berwarna hijau tua, akar

tunggang, berwarna coklat kotor, benang sari dengan lima epitalus

(Ibrahim, et al., 2004;Ijeh, 2010).

2.2.2.3 Kandungan kimia

Salah satu bahan alam yang  memiliki kandungan glikosida

steroid adalah daun Afrika (Ijeh dan Ejike, 2010). Daun afrika

(Vernonia amygdalina D) mengandung senyawa metabolit sekunder

golongan glikosida steroid yaitu vernosida A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3,

D, D2, E. Vernosida B1 paling tinggi kadarnya pada daun dan

memberikan rasa pahit (Yeap et al., 2010). Selain senyawa tersebut,

Daun Afrika juga mengandung tanin, saponin, glikosida jantung,

sesquiterpen lakton (vernolida, vernodalol, vernolepin, vernodalin,

vernomigdin, vernodalinol, vernolik, vernomenin), terpenoid,

polifenol, flavonoid (luteolin, myricetin, luteolin 7-o-β glukosida,

luteolin 7-o glukoronosida), vitamin A, vitamin C, vitamin E,

vitamin B1 dan B2, dan mineral seperti Fe, fosfor, kalsium, kalium,

magnesium dan Zn.
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(a) (b)

(c)
Gambar 2.12 Struktur senyawa sesquiterpen lakton daun Afrika;
(a).vernodalin, (b).vernolida, (c). 11,13-dihidrovernodalin (Yeap et
al.,2010).

(a) (b)

Gambar 2.13 Struktur senyawa flavonoid daun afrika; (a).luteolin [
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)- 5,7-dihydroxy-4-chromenone) ], (b).
luteolin 7-o-β glukosida (Ijeh and Ejike, 2010; Kunle and Egharevba,
2013 ).

H

b
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Gambar 2.14 Struktur senyawa vernosida daun Afrika;
(a).vernosida A1 (C35H52O10), (b).vernosida A2 (C35H52O10),
(c).vernosida A3 (C35H50O10), (d).vernosida A4 (C35H52O11),
(e).vernosida B1 (C35H52O10), (f).vernosida B2 (C36H52O12),
(g).vernosida B3 (C37H54O11), (h).vernosida D (C35H52O12),
(i).vermosida D2 (C35H50O10), (j).vernosida E (C37H58O11) (Yeap et
al, 2010).

2.2.2.4 Khasiat dan penggunaan

Vernonia amygdalina Delile, pada tahun 2008 daun afrika  di

Asia Tenggara terutama malaysia banyak digunakan sebagai terapi

diabetes, gout, hipertensi dan kanker (Anonim, 2010). Vernonia

amygdalina D secara tradisional juga digunakan sebagai  terapi

diabetes di Afrika (Akah dan Okafor 1992; Atangwho et al., 2010).

Praktisi medis tradisional afrika menggunakan tanaman ini juga
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sebagai anti-cacing, anti-malaria, pencahar, tonik pencernaan, obat

penurun panas dan luka topikal (Ijeh & Ejike, 2011). Batang dari

daun afrika sering juga digunakan untuk membersihkan mulut dan

mengatasi masalah mulut (Ijeh & Ejike 2011). Tanaman obat ini

mempunyai aktivitas lainnya sebagai antibakteri (Ibrahim et al.,

2009) dan aktivitas antihepatotoksik (Arhoghro et al., 2009). Pada

penelitian pendahuluan tunggal yang dilakukan Nwanjo, 2005  daun

afrika sebagai antidiabetes menunjukan bahwa pada ekstrak etanol

daun afrika pada dosis 200 mg/kg BB efektif menurunkan kadar gula

darah selama 4 minggu dari kadar gula awal 253 mg/dL menjadi 128

mg/dL.

2.3 Tinjauan Glibenklamida

Glibenklamida merupakan golongan sulfonilurea yang

potensial sebagai terapi oral antidiabetik. Glibenklamida banyak

digunakan pada penderita DM tipe 2. Glibenklamid menghambat

ATP sensitif K+ channel dalam sel β- pankreas, kemudian

menyebabkan depolarisasi sel membran dan keadaan ini akan

membuka kanal Ca, sehingga dengan terbukanya kanal Ca maka

masuklah ion Ca++ yang akan masuk ke dalam sel β pankreas,

kemudian akan merangsang granula yang berisi insulin dan  akan

terjadi sekresi insulin (Triplitt et al., 2008 ; Kroon dan williams ,

2013).

Gliburid (glibenklamida) khasiat hipoglikemisnya yang kira-

kira 100 kali lebih kuat daripada tolbutamida. Sering kali ampuh

dimana obat-obat lain tidak efektif lagi, risiko hipoglikemia juga

lebih besar dan sering terjadi. Pola kerjanya berlainan dengan

sulfonilurea yang lain yaitu dengan single-dose pagi hari mampu
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menstimulasi sekresi insulin pada setiap pemasukan glukosa (selama

makan) (Tjay dan Rahardja, 2007). Obat ini dimetabolisme di hati,

hanya 21% metabolit diekresi melalui urin dan sisanya diekskresi

melalui empedu dan ginjal.

Gambar 2.15 Struktur Glibenklamida

2.4 Tinjauan Aloksan

Aloksan adalah suatu substrat yang secara struktural adalah

derivate pirimidin sederhana. Nama lain dari aloksan adalah 2,4,5,6 -

tetraoxypirimidin; 2,4,5,6-primidinetetron; 1,3-Diazinan-2,4,5,6-

tetron (IUPAC) dan asam Mesoxalylurea 5-oxobarbiturat. Rumus

kimia aloksan adalah C4H2N2O4.  Aloksan murni diperoleh dari

oksidasi asam urat oleh asam nitrat.

Aloksan merupakan senyawa diabetogenik yang bersifat

sitotoksik terhadap sel islet pankreas melalui pembentukan radikal

bebas dan stress oksidatif (Nugroho, 2006). Paparan senyawa

diabetogenik aloksan menurunkan kadar insulin dan mengganggu

homeostasis glukosa darah (Zhang et al., 2002; Li et al., 2009).

Induksi aloksan pada hewan uji merusak jaringan pankreas sehingga

terjadi penurunan produksi insulin oleh sel islet pankreas

(Szkuldeski, 2001; Nugroho, 2006). Diabetes yang diinduksi

menggunakan aloksan berguna untuk memeriksa efek antidiabetes

dari senyawa yang meningkatkan sekresi insulin.
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Gambar 2.16 Struktur Aloksan

2.5 Tinjauan simplisia dan ekstrak

2.5.1 Definisi Simplisia

Simplisisa adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat

yang belum mengalami pengolahan apapum juga dan kecuali

dikatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia

nabati adalah simplisia yang berupa tumbuhan utuh, bagian

tumbuhan atau eksudat tumbuhan. Simplisia tumbuhan obat

merupakan bahan baku proses pembuatan ekstrak, baik sebagai

bahan obat atau produk (Depkes RI, 2000).

2.5.2 Definisi Ekstrak

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan

mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani

menggunakan pelarut yang sesuai (Depkes RI, 2000) kemudian

semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk

yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang

telah ditetapkan (Ditjen POM, 1995).

Ekstraksi adalah suatu proses yang dilakukan untuk

memperoleh kandungan senyawa kimia dari jaringan tumbuhan
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maupan hewan. Cairan penyari dapat berupa air, etanol dan

campuran air etanol (Ditjen POM, 1979).

Proses pembuatan ekstrak yang baik harus melewati beberapa

tahapan proses, yaitu :

1. Pembuatan serbuk simplisia

2. Pemilihan cairan pelarut

3. Separasi dan pemurnian

4. Pemekatan/penguapan

5. Pengeringan ekstrak

6. Rendemen

(Depkes RI, 2000).

2.6  Metode ekstraksi

Ekstraksi dengan menggunakan pelarut terbagi menjadi dua

cara yaitu cara dingin dan cara panas.

2.6.1 Cara dingin

a. Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan

menggunakan   pelarut dengan beberapa kali pengadukan

pada temperatur ruangan (Depkes RI, 2000).

b. Perkolasi adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang

berulang-ulang sampai sempurna yang umumnya dilakukan

pada temperatur ruangan (Depkes RI, 2000).

2.6.2 Cara Panas

a. Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik

didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas

yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik (Depkes

RI, 2000).
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b. Sokletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang berulang-

ulang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi

ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan  dengan

adanya pendingin balik (Depkes RI, 2000).

c. Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu)

pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur 40-50˚C

(Depkes RI,2000).

d. Infudasi adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur

penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air

mendidih, temperatur terukur 96-98˚C) selama waktu tertentu

(15-20 menit) (Depkes RI,2000).

e. Dekoktasi adalah infus pada waktu yang lebih lama (30 menit)

dan temperatur sampai titik didih air (Depkes RI, 2000).

2.7 Tinjauan Hewan coba

Hewan percobaan adalah hewan yang sering digunakan untuk

sebuah penelitian biologis serta biomedis sebagai syarat dan standar

untuk melakukan sebuah penelitian yang dilakukan. Dalam

menggunakan hewan percobaan dibutuhkan pengetahuan yang cukup

dalam pengelolaan hewan coba. Pengelolaan hewan coba meliputi,

pengadaan hewan coba yaitu jenis hewan coba apa yang cocok

untuk digunakan pada penelitian yang akan dilakukan. Pengelolaan

dilanjutkan dengan perawatan dan pemeliharaan hewan selama

penelitian berlangsung, pengumpulan data, sampai akhirnya

dilakukan terminasi hewan percobaan dalam penelitian (Depkes RI,

2006 ).

Penggunaan pada hewan coba dalam penelitian harus benar-

benar memperhatikan kesehatan dan kecocokan hewan coba yang
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akan digunakan pada penelitian. Hewan tersebut harus berada dalam

lingkungan yang sesuai serta dalam pengawasan dan kontrol yang

ketat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan defined laboratory

animals sehingga sifat genotipe, fenotipe (efek maternal), dan sifat

dramatipe (efek lingkungan terhadap fenotipe) menjadi konstan. Hal

tersebut perlu dilakukan supaya memberikan hasil yang sama pada

penelitian berikutnya.

2.7.1 Tinjauan mencit

Mencit adalah  hewan pengerat (Rodensia) yang cepat

berkembang biak, mudah dipelihara dalam jumlah banyak, sifat

anatomis dan fisiologisnya terkarakterisasi dengan baik. Mencit

(Mus musculus) hidup dalam daerah yang cukup luas.

Penyebarannya mulai dari iklim dingin, sedang maupun panas.

Mencit paling banyak digunakan di laboratorium untuk berbagai

penelitian (Mallole,M.,1989). Ukuran tubuh mencit sangat kecil,

selain itu mencit mempunyai kecenderungan tidur dan istirahat di

ujung kandang yang gelap. Sifat anatomis mencit antara lain:

susunan gigi:seri 1/1, tidak ada taring, tidak ada premolar,

gerahamnya 3/3. Terdapat 2 pasang mammae di bagian dada dan 2

pasang mammae di daerah inguinal
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2.7. Klasifikasi Mencit (Mus musculus L.)

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Mamalia

Ordo : Rodentia

Familia : Muridae

Subfamilia : Murinae

Genus : Mus

Spesies : Mus musculus (Mallole,M.,1989)

Gambar 2. 17 Mus musculus
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