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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ciplukan (Physalis angulata L.) 

2.1.1 Klasifikasi Ciplukan (Physalis angulata L.) 

Kingdom  : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonnae  

Ordo  : Solanales 

Famili  : Solanaceae 

Marga  : Physalis   

Spesies  : Physalis angulata L.   

(Augustine & Ufuoma, 2012) 

2.1.2 Morfologi Ciplukan (Physalis angulata L.) 

Physalis angulata L. adalah spesies dari Solanaceae, memiliki buah yang 

dapat dimakan di beberapa negara wilayah tropis dan subtropis di dunia sebagai 

pohon obat dan buah (Hermin, U., Nawangsih. et al., 2016). 

Banyak tumbuh bercabang di semak yang secara tahunan dan bisa tumbuh 

mencapai 1,0 m. Bunganya berbentuk lonceng, namun bentuk yang paling khas 

adalah kelopak yang berbuah membesar untuk menutupi buah dan menggantung 

ke bawah seperti lentera. Setiap buah memiliki bentuk seperti mutiara berwarna. 

Daunnya tunggal, bertangkai, bagian bawah tersebar, kondisi daun yang atas 

berpasangan, helaian berbentuk bulat telur-bulat memanjang-lanset dengan 

(Augustine & Ufuoma, 2012) 

Gambar 2. 1 Ciplukan (Physalis angulate) L. 

http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=organism&word=Physalis
http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=organism&word=Physalis%20angulata
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ujung runcing, ujung tidak sama (runcing-tumpul-membulat-meruncing), bertepi 

rata atau bergelombang-bergigi, 5-15 x 2,5-10,5 cm. Bunga tunggal, di ujung 

daun, simetris dan banyak, tangkai bunga tegak dengan ujung yang menunduk, 

ramping, lembayung, 8-23 mm, kemudian tumbuh sampai 3 cm. Kelopak 

berbentuk genta, 5 cuping runcing, hijau dengan rusuk yang lembayung. 

Mahkota berbentuk lonceng lebar, tinggi 6-10 mm, kuning terang dengan noda-

noda coklat atau kuning coklat, tiap noda terdapat kelompokan rambut-rambut 

pendek yang berbentuk V. Tangkai benang sarinya kuning pucat, kepala sari 

seluruhnya berwarna biru muda. Putik gundul, kepala putik berbentuk tombol, 

bakal buah 2 daun buah, banyak bakal biji. Buah Physalis angulata L. berbentuk 

telur, panjangnya sampai 14 mm, hijau sampai kuning jika masak, berurat 

lembayung, memiliki kelopak buah (Agrawal, R.P. et al., 2006). 

2.1.3 Manfaat Ciplukan (Physalis angulata L.) 

Physalis angulata L., dikenal di Indonesia sebagai "ciplukan" atau 

"Ceplukan". Tanaman ini tersebar luas di seluruh daerah tropis dan subtropis di 

dunia. Ciplukan (Physalis angulata L.) memiliki manfaat sebagai antidiabetik. 

Pada batang, daun, dan akar dari Physalis angulata L. telah secara tradisional di 

Indonesia digunakan sebagai obat antidiabetes. Di Indonesia sendiri penggunaan 

ramuan akar sebagai obat untuk postpartum, nyeri otot dan hepatitis (Rosita, 

S.M.D., Rostiana, O., Pribadi, dan Hernani., 2007). 

Menurut Sediarso, Sunaryo H dan Amalia N tahun 2013 Physalis angulata 

L.  dapat memperbaiki pencernaan, antiinflamasi, desinfektan, asma, batuk 

rejan, bronkitis, orkitis, bisul, borok, kanker, tumor, leukemia dan kencing 

manis. Famili Solaneceae yang memiliki banyak efek farmakologi seperti 
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hepatoprotective, immunomodulatory, antibacterial, antifungal, anti-

inflammatory, antitumor, cytotoxic activity, insect-antifeedant dan insect-

repellent activities, kandungan tersebut terdapat pada Physalis yang diisolasi 

dari akar, batang dan daun (Kusumaningtyas, R., Laily, N. dan Limandha, P., 

2015). 

2.1.4 Kandungan Ciplukan (Physalis angulata L.) 

Ciplukan (Physalis angulata L.) merupakan tanaman yang mengandung 

asam sitrat, Physalin terpen/ sterol, saponin, flavonoid dan alkaloid. Flavonoid, 

alkaloid dan terpenoid adalah molekul semipolar yang dapat difraksinasi dengan 

kloroform dari ekstrak etanol 70% (Sunaryo, Hadi, Kusmardi dan Wahyu 

Trianingsih, 2012). 

Penelitian pra-klinik fraksi etanol daun Physalis angulata L. pada mencit 

putih, menunjukkan bahwa fraksi etanol daun Physalis angulata L. mempunyai 

aktivitas antidiabetes pada kisaran dosis antara 10mg/kgBB sampai 100 

mg/kgBB Physalis angulata L. telah diketahui mengandung berbagai macam 

senyawa, antara lain adalah asam klorogenat, asam elaidat, asam sitrat, asam 

malat, tanin, kriptoxantin, fisalin, saponin, terpenoid, flavonoid, polifenol, 

alkaloid dan steroid (Abeeleh, M.A et al., 2009). 

Studi fitokimia terhadap Physalis angulata L. mengungkapkan hal itu telah 

mengandung flavonoid, alkaloid dan memiliki perbedaan jenis steroid pada 

tanaman. Komponen utamanya adalah Physalins adalah konstituen laktone 

steroid dari Physalis dan genus lain yang terkait erat, milik keluarga 

Solanaceae. Fisiknya menunjukkan biogenetically terkait dengan withanolides 

(Chen JX et al., 2009). 
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Parameter yang dipakai untuk menunjukan aktivitas antioksidan adalah 

harga konsentrasi efisien atau Efficient Concentration (EC50) atau Inhibition 

Concentration (IC50) yaitu konsentrasi suatu zat antioksidan yang dapat 

menyebabkan 50% kehilangan karakter radikal atau konsentrasi suatu zat 

antioksidan yang memberikan % penghambatan sebanyak 50%. Ekstrak total 

secara signifikan menghambat produksi Nitric Oxide (NO) sejumlah IC50 = 

4.063μg / mL. Secara konsisten, ini mengurangi peradangan (40%) secara in 

vivo dengan peningkatan skor histologi, dan pengurangan aktivitas 

Myeloperoxidase (MPO) (29,24%). Sementara pada diklorometana fraksi yang 

paling aktif, dapat menghambat peradangan sebesar 61,78% dan aktivitas MPO 

sebesar 71,52%. Secara in vitro fraksi ini menghambat produksi NO (IC50 = 

2.48μg / mL) dan mengurangi tingkat mediator pro-inflamasi prostaglandin 

(PGE2), Interleukin (IL-1β, IL-6), Tumour Necrosis Factor alpha (TNF-α) dan 

Monocytes Chemoattractant Protein (MCP-1) (IC50 <20μg / mL). Hasil ini 

mendukung penggunaan dari Physialis angulata L. yang bermanfaat pada 

penyakit inflamasi dan menempatkannya sebagai sumber alternatif farmakologis 

yang memiliki potensi baru (Boppana SB et al., 2005). 

Pada studi toksisitas akut, fraksi methanol Physalis angulata L. tidak 

menunjukkan angka kematian pada 2000 mg/kgBB, jadi fraksinya aman untuk 

penelitian in vivo (Mukherjee, A., Rathore, D. dan Shree, S. 2015). 

2.1.4.1 Kandungan Buah 

Kandungan bahan kimia lain yaitu alkaloid, karbohidrat, glikosid, 

saponin, tanin, dan kandungan fenolic dari fraksi buah Physalis angulata 

L. dapat memberikan efek antidiabetik dengan menghambat enzim α-
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amylase dan α-glucosidase. Terpenting terdapat juga Withangulatin-A 

yang di isolasi dari fraksi buah Physalis angulata L. juga menunjukkan 

efek anti diabetik (Raju, P., dan Mamidala, E., 2015). 

Tabel 2.1 Kandungan 100g Buah Ciplukan (Physalis Angulata L)   

Komponen  Kandungan 

Moisture (gram/100 gram)  

Protein (gram/100 gram) 

Lemak (gram/100 gram) 

Karbohidrat  (gram/100 gram) 

Serat  (gram/100 gram) 

Ash (gram/100 gram) 

Kalsium  (mg/100 gram) 

Fosfor (mg/100 gram) 

Zat besi  (mg/100 gram) 

Karoten  (mg/100 gram) 

Tiamin (mg/100 gram) 

Riboflavin (mg/100 gram) 

Niasin (mg/100 gram) 

Vitamin C (mg/100 gram)  

78.9 

0.05–0.3 

0.15–0.2 

19.6 

4.9 

1.0 

8.0 

55.3 

1.2 

1.6 

0.1 

0.03 

1.70 

43.0 
(Ramadan M F, 2011). 

Tabel 2.2 Analisis Fitokimia Pendahuluan dari Ekstrak Buah Ciplukan 

(Physalis angulata L.) 

Fitokimia  n-H  C  E  A  M  

Alkaloid 

Fenol 

Tanin  

Saponin  

Glikosid  

Karbohidrat 

+  

+  

+  

-  

+  

+  

+  

+  

+  

-  

+  

+  

+  

+  

-  

-  

+  

+  

+  

-  

+  

-  

-  

+  

+  

+  

+  

-  

+  

+  

(Raju, P., dan Mamidala, E., 2015). 

2.1.4.2 Kandungan Akar 

Fungsi lain yaitu antiinflamasi pada Physalin E dari ekstrak akar 

ciplukan (Physalis Angulata L) atau Aqueous Extract from roots 

of Physalis angulata (AEPa) terbukti memiliki efek sebagai antiinflamasi 

melalui berbagai jalur inhibisi. Telah terbukti juga bahwa ekstrak berair 

dari akar Physalis angulata L. memiliki antiinflamasi yang kuat dan 

imunomodulator dengan cara mengganggu ciclooxygenase, limfosit 

proliferasi dan produksi Tumor Growth Factor Beta (TGF-β) (Bastos et 
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al., 2008). Akar Physalis angulata L. mengandung senyawa diantaranya 

yaitu alkaloid, Withanolide, dan flavonoid. 

Tabel 2.3 Kandungan 100gram Akar Ciplukan (Physalis angulata L.) 

Kandungan Aktif  (mg/100 gram) 

Alkaloid  3.28±0.21 

Withanolides bebas 11.14±0.22 

Glycowithanolides  16.53±0.18 

Flavonoid 47.40±0.87 
(El-Gengaihi S et al., 2013). 

2.1.4.3 Kandungan Daun 

Daun Physalis angulata L. mengandung senyawa aktif diantaranya 

adalah alkaloid, withanolide, dan flavonoid. Penelitian pada hewan coba 

menggunakan daun Physalis angulata L. menunjukkan efek antidiabet 

dengan kandungan aktifnya yang mengacu pada kandungan aktif pada 

buah, yaitu fisalin A, B, D, F, dan glikosid (Kasali MF et al, 2013).  

Tabel 2.4 Kandungan 100 g Daun Ciplukan (Physalis Angulata L.) 

Kandungan Aktif  (mg/100 gram) 

Alkaloid 1.85±0.14 

Withanolides bebas 17.72±0.51 

Glycowithanolides  28.36±0.35 

Flavonoid 683.77±5.20 
(Khalafallah A et al, 2016). 

Penelitian dengan menggunakan seluruh tanaman (herba) Physalis 

angulata L. menunjukkan kandungan bahan kimia yaitu saponin, tanin, 

flavonoid memiliki efek antidiabetik dengan penurunan glukosa darah 

pada tikus diabetik (Abo, K A. dan Lawal I.O, 2013).  

2.4.1.4 Kandungan Herba Physalis angulata L. 

Kandungan senyawa lain dari herba Physalis angulata L. yaitu 

monoterpenoid, triterpenoid, seskuiterpenoid, dan fisalin. Fisalin dapat 

meningkatkan enzim Superoksidase Dismutase (SOD) dan catalase yaitu 

sebagai antioksidan yang dapat mencegah kerusakan organ (El-Mehiry, H. 

F. H. M., Helmy, M. A. A., dan El-Ghany, 2012). 
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Triterpenoid merupakan komponen aktif yang berefek sebagai 

antidiabetes dan untuk menarik senyawa ini dapat dilakukan dengan cara 

pengasaman yang kemudian difraksi dengan kloroform (Sunaryo, Hadi, 

Kusmardi dan Wahyu Trianingsih, 2012). 

Senyawa lain yang terdapat dalam fraksi kloroform tanaman 

Physalis angulata L. yaitu alkaloid Nordextromethorphan, asam lemak, 

asam heksanoat, 9-octadecenoid acid, dan octadeceoid acid. Asam oleik 

(9-Octadecanoid acid) adalah asam lemak tidak jenuh yang bekerja 

menghambat produksi glukosa dan bersifat antioksidan yang dapat 

menangkal terbentuknya radikal bebas, diketahui juga ada korelasi antara 

membran adiposit asam oleik dengan insulin yang memediasi transpor 

glukosa. Terdapat juga senyawa aplysteryacetate yang dapat bekerja 

dengan menstimulasi keluarnya insulin dari pankreas (Sediarso, Sunaryo, 

dan Amalia, 2013). 

2.1.5 Fungsi Kandungan Aktif Physalis angulata L. 

2.1.5.1 Antioksidan  

Antioksidan adalah senyawa yang sangat diperlukan tubuh untuk 

mengatasi dan mencegah stres oksidatif. Berdasarkan sumbernya, 

antioksidan terdiri atas antioksidan endogen dan eksogen. Antioksidan 

endogen, yaitu enzim-enzim yang bersifat antioksidan seperti: Superoksida 

Dismutase (SOD), Catalase (Cat), dan Glutathione Peroksidase (Gpx). 

Antioksidan eksogen adalah yang berasal dari luar tubuh/makanan. Stres 

oksidatif adalah suatu kondisi yang tidak seimbang antara jumlah radikal 

bebas dengan jumlah antioksidan di dalam tubuh. Antioksidan bersifat 
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sangat mudah dioksidasi, sehingga antioksidan akan dioksidasi oleh 

radikal bebas yang kemudian melindungi molekul lain dalam sel dari 

kerusakan (Werdhasari, A., 2014). 

Jenis -jenis antioksidan 

1. Alkaloid 

Alkaloid adalah sebuah golongan senyawa basa bernitrogen yang 

sebagian besar heterosiklik dan terdapat di tumbuhan serta hewan. Hingga 

saat ini sekitar 10.000 senyawa yang tergolong alkaloid dengan struktur 

yang sangat beragam, sehingga tidak ada batasan yang jelas. Alkaloid 

bersifat basa tergantung pada pasangan elektron pada nitrogen yang 

menyebabkan senyawa tersebut sangat mudah mengalami dekomposisi 

terutama oleh panas dan sinar dengan adanya oksigen. Dekomposisi 

alkaloid selama atau setelah isolasi dapat menimbulkan berbagai persoalan 

jika penyimpanan dalam waktu lama (Harborne J.B., 2006).  

2. Flavonoid 

Flavonoid mempunyai cincin piran yang menghubungkan rantai 

tiga-karbon dengan cincin benzen. Setiap cincin diberi tanda: A, B dan C; 

atom karbon diberi angka dengan angka biasa pada cincin A dan C, serta 

angka beraksen untuk cincin B (Soesilo S, Andajaningsih (Eds.), 2014). 

Tumbuhan ciplukan (Physalis angulata L.) kaya akan zat aktif flavonoid 

dengan persentase ekstrak buah 300 μg/ml adalah 84%, ekstrak buah 200 

μg/ml adalah 58% dan dalam 100 μg/ml ekstrak (Krishna, M., Kumar, A., 

& Sarma, P. C. R. & K. 2015).  
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(Redha, A., 2010). 

Gambar 2.2 Kerangka Flavonoid 

 

 

3. Triterpenoid dan Sterol 

Triterpenoid adalah senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari 

enam satuan isoprena dan secara biosintesis dirumuskan dari hidrokarbon 

C30 asiklin, yaitu skualena. Uji yang banyak digunakan adalah reaksi 

Lieberman-Burchard dengan triterpena dan sterol memberikan warna 

hijau-biru. Triterpena dapat dipilih menjadi sekurang-kurangnya empat 

golongan senyawa: triterpena sebenarnya, steroid, saiconon dan glycosida 

jantung. Kedua golongan terakhir sebenarnya triterpena atau steroid yang 

terdapat sebagai glycosida (Harborne J.B., 2006). 

2.1.6 Pembuatan Fraksi Kloroform Herba Ciplukan (Physalis angulata L.) 

Bahan herba Physalis angulata L. fraksi yang digunakan sebanyak 2 kg. 

Herba Physalis angulata L. kering yang diperoleh sebanyak 650 gram. 

Kemudian herba Physalis angulata L. yang telah kering dihaluskan dan diayak 

menggunakan ayakan no 40 menghasilkan serbuk kering herba Physalis 

angulata L. sebanyak 600 g. Serbuk kering herba Physalis angulata L. ini 

kemudian diekstraksi dengan metode perkolasi. Proses perkolasi menggunakan 

cairan penyaring alkohol 70%. Akhir proses perkolasi diidentifikasi dengan 

reaksi warna pada perkolat dengan pereaksi NaOH 5% membentuk warna 

jingga. Perkolat yang diperoleh sebanyak 24 liter, kemudian perkolat ini 
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dipekatkan dengan alat rotary evaporator dan diperoleh perkolat kental 

sebanyak 750 ml. Dari perkolat yang telah dipekatkan diperoleh fraksi 

kloroform sebanyak 2400 ml. Fraksi kloroform ini dipekatkan kembali dengan 

alat rotary evaporator, kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 400oC 

dan diperoleh fraksi kloroform herba Physalis angulata L. sebanyak 26,6 gram. 

Dengan hasil ini diperoleh dosis fraksi kloroform herba Physalis angulata L. 

yang digunakan sebagai bahan uji sebesar 0,07 mg/gramBB mencit untuk 

kelompok uji l, 0,37 mg/gramBB mencit untuk kelompok uji II dan 1,86 

mg/gramBB mencit untuk kelompok uji III. Karakteristik fraksi kloroform herba 

Physalis angulata L. penapisan fitokimia fraksi kloroform herba Physalis 

angulata L. dari penapisan fitokimia terhadap fraksi kloroform herba Physalis 

angulata L. diperoleh hasil positif (Aldi, Yufri, Dira dan Yovita Jayanti, 2013). 

Bahan uji kemudian disuspensikan dengan Carboxymethyl Cellulose 

(CMC) natrium. Penapisan fitokimia dilakukan untuk mengetahui adanya 

alkaloid, saponin, flavonoid, tanin, triterpenoid dan steroid. Berdasarkan data 

penelitian, herba Physalis angulata L. mempunyai aktivitas antidiabetes pada 

dosis setara dengan 100 mg ekstrak, dan setelah dikonversikan setara dengan 

0,26 mg/20gramBB mencit. Berdasarkan hal tersebut, dibuat variasi dosis untuk 

fraksi kloroform ekstrak herba Physalis angulata L. sebesar 0,13 mg/20 g bb, 

0,26mg/20 g bb, dan 0,52 mg/20 g bb mencit. Pemberian pada mencit sebanyak 

0,5ml, jadi dibuat larutan fraksi kloroform (Sediarso, Sunaryo, dan Amalia, 

2013). 

Pelarutan yang digunakan adalah etanol, karena pelarut ini relatif kurang 

toksik dibanding pelarut organik lainnya. Disamping itu juga berdasarkan 
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sifatnya sebaga pelarut universal yang mampu melarutkan hampir semua zat, 

baik yang bersifat polar, semipolar maupun nonpolar. Etanol yang digunakan 

untuk ekstrak kental herba Physalis angulata L. 6,53gram dari 800gram herba 

Physalis angulata L.. Dari hasil pemeriksaan organoleptis didapatkan hasil 

bahwa ekstrak etanol herba Physalis angulata L. berbentuk kental, berwarna 

coklat gelap dan tidak berbau khas (Aldi, Yufri, Dira dan Yovita Jayanti, 2013). 

Hasil identifikasi dengan Gas Cromatografy Mass Spectrometry (GC-MS) 

menunjukkan adanya senyawa asam lemak tidak jenuh dan alkaloid yaitu 

Nordextromethorphan. Senyawa alkaloid Nordextromethorphan ini mirip 

dengan senyawa turunan morphin yang dapat menyembuhkan penyakit diabetes 

neuropatik. Selain itu, fraksi kloroform juga mengandung asam lemak yaitu 

Hexanoic acid, Hexadecanoicacid, 9-Octadecenoic acid, Oleic acid dan 

Octadecanoic acid. Asam-asam lemak tidak jenuh ini seperti Oleic acid atau 9-

Octadecenoic acid dibutuhkan oleh tubuh sebagai prekursor hormon kandungan 

yang meregulasi banyak fungsi dari tubuh. Oleic acid (9-Octadecanoic acid) 

adalah asam lemak tidak jenuh yang mekanisme kerjanya adalah menghambat 

produksi glukosa dan juga bersifat antioksidan yang dapat menangkal 

terbentuknya radikal bebas dalam tubuh. Selain itu juga diketahui bahwa ada 

korelasi yang signifiikan antara membran adiposit asam oleat dengan insulin 

yang memediasi transpor glukosa. Selain itu, terdapat senyawa aplysterylacetate 

yang merupakan golongan steroid yang dapat menstimulasi keluarnya insulin 

dari pancreas (Sediarso, Sunaryo, dan Amalia, 2013). 
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No Komponen kimia RT % Area BM Struktur molekul 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

9 

Hexanoic acid 

Hexadecanoic acid, 

methyl 

Ester 

9-Octadecenoic acid (Z), 

Methyl ester 

Nordextromethorphan 

Oleic acid, Butyl Ester 

9-Octadecenoic acid (Z) 

Octadecanoic acid 

1,2-Benzendicarboxylic 

acid 

Aplysterylacetate 

4,85 

27,86 

 

31,17 

 

32,74 

35,73 

35,83 

36,16 

38,70 

 

 

46,24 

2,63 

3,43 

 

5,77 

 

1,41 

42,6 

4,59 

2,95 

5,10 

 

 

2,60 

116,16 

270,26 

 

296,27 

 

257,18 

4338,32 

296,27 

284,74 

166,13 

 

 

456,40 

C16H12O2 

C17H34O2 

 

C19H36O2 

 

C17H23NO 

C22H42O2 

C19H36O2 

C18H36O2 

C8H6O4 

 

 

C31H52O2 

 
Penentuan dosis  

1. Dosis bahan uji yang diberikan pada hewan uji dihitung berdasarkan dosis 

fraksi herba kering yang digunakan pada manusia dengan rata-rata berat 

badan 70 kg adalah 10 g per hari. Diperoleh dosis herba kering untuk mencit 

adalah dengan dosis 0.91mg/200gramBB, 1,82 mg/200gramBB, 3,64 

mg/200gramBB. Variasi dosis yang digunakan adalah variasi kelipatan tetap, 

sebagai dosis l, Il dan Ill adalah sebagai berikut: n, 5n dan 25n. Keterangan: n 

dosis bahan uji. 

2. Dosis Laurence dan Bacharach pada manusia adalah 3-4 kali sehari 1 kapsul. 

Setelah dikonversi berdasarkan tabel konversi dosis, dengan dosis 

0.91mg/200gramBB, 1,82 mg/200gramBB, 3,64 mg/200gramBB per hari.  

3. Kelompok dosis yang sebelumnya telah diadaptasi selama 7 hari. Sebelum 

diinduksi, dipuasakan makan selama 6 jam. Dosis yang digunakan adalah 

dosis 0.91mg/200gramBB, 1,82 mg/200gramBB, 3,64 mg/200gramBB. 

Pemberian bahan uji pada hewan uji. Bahan uji yang telah disuspensikan 

(Sediarso, Sunaryo, dan Amalia, 2013). 

Gambar 2.3 Hasil Identifikasi Fraksi Kloroform Menggunakan Kromatografi Gas-

Spektroskpi Massa 
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dengan CMC natrium 0,5% diberikan menggunakan sonde secara oral 

dengan dosis yang telah ditentukan untuk masing-masing, sedangkan untuk 

kelompok kontrol positif diberikan dosis yang berbeda sebagai pembanding, 

kelompok kontrol negatif hanya diberikan pakan tanpa pemberian induksi. 

Pada hari ke-8 kelompok dosis fraksi diberikan dengan cara oral personde. 

4. Pengambilan sampel serum darah hewan uji. Setelah diinduksi single dose 

dua hari (48 jam) berikutnya, dilakukan pengambilan sampel serum darah 

mencit melalui ekor dan dilihat kadar glukosa darah acak (GDA) lebih dari 

200 mg/dl. 

 Mencit 

20 

gram 

Tikus 

200 

gram 

Marmot 

400 

gram  

Kelinci 

1,5 

kg  

Kucing 

2 kg  

Kera 4 

kg  

Anjing 

12 kg  

Manusia 

70 kg  

Mencit 20 

gram  

1.0  7.0  12.25  27.8  29.7  64.1  124.2  387.9  

Tikus 200 

gram 

0.14  1.0  1.74  3.9  4.2  9.2  17.8  56.0  

Marmot 400 

gram  

0.08  0.57  1.0  2.25  2.4  5.2  10.2  31.5  

Kelinci 1,5 

kg  

0.04  0.25  0.44  1.0  1.08  2.4  4.5  14.2  

Kucing 2 kg  0.03  0.23  0.41  0.92  1.0  2.2  4.1  13.0  

Kera 4 kg  0.016  0.11  0.19  0.42  0.45  1.0  1.9  6.1  

Anjing 12 kg  0.008  0.06  0.1  0.22  0.24  0.52  1.0  3.1  

Manusia 70 

kg  

0.0026  0.018  0.031  0.07  0.076  0.16  0.32  1.0  

 
2.2 Diabetik Retinopati 

Diabetes berkepanjangan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Salah 

satunya gangguan mata seperti glaukoma dan retinopati diabetik. Retinopati 

diabetik (DR) disebabkan oleh hiperglikemia yang akan terpengaruh pada mata. 

Retinopati diabetes tidak memiliki gejala sebelumnya, penyakit mata ini bersifat 

degeneratif yang ditandai dengan pembuluh darah abnormal. Pembuluh darah 

menjadi lemah, sehingga pelemahan pembuluh darah menyebabkan kebocoran 

darah dan lipoprotein, yang menyebabkannya kelainan pada retina. Kelainan 

(Laurence dan Bacharach, 1964) 

Gambar 2.4 Tabel Konversi Perhitungan Dosis 
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(Lubis, Rodiah Rahmawati, 2008). 

Gambar 2.5 Tanda-tanda DR pada Fundus Manusia 
 

utama yang terjadi pada mata akibat retinopati diabetes meliputi mikro aneurisma, 

eksudat, perdarahan dan Neovaskularisasi. Mikroaneurisma adalah gejala awal 

yang terlihat selama tahap ringan retinopati diabetes yang menyebabkan distensi 

lokal kapiler retina. Terlihat titik-titik kecil, bundar, merah dan ukurannya mikro 

(Mohan, A. J., 2015). 

DR merupakan suatu mikroangiopati progresif yang ditandai oleh kerusakan 

dan sumbatan pembuluh-pembuluh halus, meliputi arteriol prekapiler retina, 

kapiler dan vena. DR menuju arah suatu bentuk kronis. Vascular Endothelial 

Growth Factor (VEGF) dalam retinopati diabetes, prematuritas, degenerasi 

makula terkait usia, dan neovaskularisasi kornea. Adanya ekspresi Intercellular 

Adhesion Molecule 1  (ICAM-1) dan P-selectin pada DR dan choroid 

menunjukkan peningkatan leukosit di mata dengan DR dan juga peningkatan 

imunoreaktivitas retina vaskular ICAM-1 mediator inflamasi yang menyebabkan 

kerusakan bertahap saat retinopati berlangsung diukur tingkat IL-1b, IL-6, dan 

TNF-α melalui analisis ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) dan 

menemukan bahwa vitreous IL-6 dan serum tingkat TNF-α lebih tinggi pada 

penderita diabetes daripada pada nondiabetik (Gologorsky, D., Thanos, A. dan 

Vavvas, D., 2012). 
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2.2.1 Epidemiologi           

Diabetik Retinopati (DR) merupakan penyebab kebutaan yang paling 

sering di jumpai, terutama di negara barat. Kira-kira 1 dari 900 orang berusia 25 

tahun mengidap diabetes dan kira-kira 1 dari 25 orang berusia 60 tahun adalah 

penyandang diabetes (Kevin, Tozer, 2015). Prevalensi DM meningkat seiring 

bertambahnya usia, dan jumlah orang lanjut usia penderita DM diperkirakan akan 

bertambah seiring bertambahnya populasi bahwa manifestasi okular penyakit 

sistemik yang mempengaruhi hingga 80% dari semua pasien yang menderita 

diabetes (Mohan, A. J., 2015). 

2.2.2 Etiologi             

Penyebab pasti DR belum diketahui. Tetapi diyakini bahwa lamanya 

terpapar pada hiperglikemia (kronis) menyebabkan perubahan fisiologi dan 

biokimia yang akhirnya menyebabkan kerusakan endotel pembuluh darah. Hal 

ini didukung oleh hasil pengamatan bahwa tidak terjadi retinopati pada orang 

muda dengan DM tipe 1 paling sedikit 3-5 tahun setelah awitan penyakit ini. 

Hasil serupa telah diperoleh pada DM tipe 2, tetapi pada pasien ini onset dan 

lama penyakit lebih sulit ditentukan secara tepat (Kevin, Tozer, 2015). 

2.2.3 Klasifikasi 

 Menurut Lubis, Rodiah Rahmawati tahun 2008 berkaitan dengan 

prognosis dan pengobatan, maka DR dibagi menjadi:  

 1. Non Proliferatif Diabetik Retinopati (NPDR), atau dikenal juga dengan 

Diabetik Retinopati dasar (Background Diabetic Retinopathy). 

 2. Diabetik Retinopati Preproliferatif dan Edema Makula. 

 3. Proliferatif Diabetik Retinopati (PDR). 
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2.2.4 Patofisiologi  

1. Non Proliferatif Diabetik Retinopati (NPDR) 

 NPDR dapat dikaitkan dengan edema macula, terdapatnya eksudat dalam 

hal ini menunjukkan tanda utama DR (Mohan, A. J. 2015). NPDR merupakan 

bentuk yang paling umum dijumpai dan cerminan klinis dari hiperpermeabilitas 

dan inkompetens pembuluh yang terkena. Disebabkan oleh penyumbatan dan 

kebocoran kapiler, mekanisme perubahannya tidak diketahui tapi telah diteliti 

adanya perubahan endotel vaskuler (penebalan membran basalis dan hilangnya 

pericyte) dan gangguan hemodinamik (pada sel darah merah dan agregasi 

platelet). Disini perubahan mikrovaskular pada retina terbatas pada lapisan retina 

(intraretinal), terikat ke bagian posterior dan tidak melebihi membran internal. 

Karakteristik pada jenis ini adalah dijumpainya mikroaneurisma multiple yang 

dibentuk oleh kapiler yang membentuk kantung kecil menonjol seperti titik, vena 

retina mengalami dilatasi dan berkelok-kelok, bercak perdarahan intraretinal. 

Perdarahan dapat terjadi pada semua lapisan retina dan seperti nyala api karena 

lokasinya didalam lapisan serat saraf yang berorientasi secara horizontal. 

Sedangkan perdarahan berbentuk titik-titik atau bercak terletak di lapisan retina 

yang lebih dalam tempat sel-sel akson berorientasi secara vertikal. (Lubis, Rodiah 

Rahmawati, 2008). 

2. Diabetik Retinopati Preproliferatif dan Edema Makula 

Merupakan stadium yang paling berat dari NPDR. Pada keadaan ini 

terdapat penyumbatan kapiler mikrovaskuler dan kebocoran plasma yang 

berlanjut, disertai iskemik pada dinding retina (cotton wool spot, infark pada 

lapisan serabut saraf).   Hal ini menimbulkan area non perfusi yang luas dan 
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kebocoran darah atau plasma melalui endotel yang rusak. Ciri khas dari stadium 

ini adalah cotton wool spot, blot haemorrage, Intraretinal Microvasculer 

Abnormal (IRMA), dan rangkaian vena yang seperti manik-manik. Bila satu dari 

keempatnya dijumpai ada kecenderungan untuk menjadi progresif/PDR, dan bila 

keempatnya dijumpai maka beresiko untuk menjadi proliferatif dalam satu tahun 

kedepan. Edema macula pada NPDR merupakan penyebab tersering timbulnya 

gangguan penglihatan. Edema terlihat terutama disebabkan oleh rusaknya sawar 

retina darah bagian dalam pada endotel kapiler retina sehingga terjadi kebocoran 

cairan dan konstituen plasma ke dalam retina dan sekitarnya. Edema ini dapat 

bersifat fokal dan difus. Edema ini tampak sebagai retina yang menebal dan keruh 

disertai mikroaneurisma dan eksudat intraretina sehingga terbentuk zona eksudat 

kuning kaya lemak bentuk bundar disekitar mikroaneurisma dan paling sering 

berpusat dibagian temporal makula. NPDR dapat mempengaruhi fungsi 

penglihatan melalui 2 mekanisme yaitu pertama, perubahan sedikit demi sedikit 

dari penutupan kapiler intraretinal yang menyebabkan iskemik makular. Kedua, 

peningkatan permeabilitas pembuluh retina yang menyebabkan edema makular. 

Edema makula dapat terjadi juga selama tahap DR, namun lebih cenderung PDR. 

Pembuluh darah yang rusak tidak dapat secara memadai memberi asupan retina 

dengan oksigen dan nutrisi, sehingga retina mulai menumbuhkan pembuluh baru 

dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Namun, terbentuk dalam kondisi rapuh, 

sehingga bisa juga terjadi sumbatan darah ke humor vitreous, ablasio retina. 

Akhirnya, terdapat humor vitreous sering disertai jaringan parut yang bisa 

berkontraksi, menarik pinggiran retina dan memaksanya untuk melepaskannya 

(Mohan, A. J., 2015). 
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3. Proliferatif Diabetik Retinopati (PDR) 

Merupakan penyulit mata yang paling parah pada DM. Pada jenis ini 

iskemia retina yang progresif akhirnya merangsang pembentukan pembuluh darah 

kecil (Neovaskularisasi) yang sering terletak pada permukaan diskus dan di tepi 

posterior zona perifer disamping itu juga dapat terjadi Neovaskularisasi iris atau 

rubeosis iridis. Pembuluh-pembuluh baru yang rapuh nantinya akan berproliferasi 

dan menjadi meninggi apabila corpus vitreum mulai berkontraksi menjauhi retina 

dan darah keluar dari pembuluh tersebut maka akan terjadi perdarahan massif dan 

dapat timbul penurunan penglihatan secara mendadak. Disamping itu jaringan 

Neovaskularisasi yang meninggi ini dapat mengalami fibrosis dan membentuk 

pita-pita fibrovaskular yang dapat menarik retina dan menimbulkan kontaksi 

terus-menerus pada korpus vitreum. Ini dapat menyebabkan pelepasan retina 

akibat terjadi traksi progresif, robekan retina dan ablasio retina. Pelepasan retina 

dapat didahului atau ditutupi oleh perdarahan korpus vitreum.  Apabila kontraksi 

korpus vitreum akan sempurna di bagian mata, maka retinopati proliferatif 

cenderung masuk ke stadium involusional atau burnet-out (Lubis, Rodiah 

Rahmawati, 2008). 

2.2.5 Destruksi Fotoreseptor Pada Hewan Coba 

Kontrol glikemik yang kurang, dengan peningkatan hemoglobin A1c 

(HbA1c) diakui sebagai faktor risiko, namun implikasi dari proses inflamasi 

dalam patogenesis DR memiliki identifikasi dari biomarker penyakit DR dalam 

sistem kekebalan tubuh. Pendekatan teknis/metode dengan menggunakan flow 

cytometry dan ELISA telah menganalisis sejumlah besar sitokin inflamasi dan 

faktor penentu imunitas bawaan pada serum penderita DM pada berbagai tahap 
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(Manar A. Faried et al., 2014) 

Gambar 2.6 Hasil Histologi Retina Tikus 

 
 

DR. Sejumlah besar faktor pro-inflamasi adalah cukup banyak dalam serum 

penderita diabetes (Lamoke, F. et al., 2014). 

Penelitian yang dilakukan Manar A. Faried et al. pada tahun 2014, 

menunjukkan pada imunohistokimia pada bagian retina dari kelompok I adanya 

penurunan VEGF yang menjadikan immunoreactivity negatif di hampir semua sel 

ganglion, sel nuklear dalam dan lapisan nuklear luar. Pada retina tikus yang 

mengalami diabetes menunjukkan immunoreaction positif yang kuat dalam 

beberapa sel dari ganglion, nuklear dalam dan lapisan nuklear luar terdeteksi 

immunoreaction. Penelitian sebelumnya menggunakan apusan Hematoksilin dan 

Eosin Noda (Hx & E) (Manar A. Faried et al., 2014). 

 

 

Interpretasi dari gambar 2.6 adalah kontrol negatif pada penilitian 

sebelumnya. Pada photomikrograf retina tikus menunjukkan pada inner layer 

(panah warna biru), lapisan sel ganglion (panah warna hijau), Inner Plexiform 

Layer (IPL), Inner Nuclear Layer (INL), Outer Plexiform Layer (OPL), Outer 

Nuclear Layer (ONL) dan Photoreseptor Layer (PRL). Namun setelah diberi 

antioksidan menunjukkan pada Gambar 2.5 (Manar A. Faried et al., 2014). 
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(Manar A. Faried et al., 2014). 

Gambar 2.7 Photomicrograf dengan Hx&E Perbesaran 400 x 
 

 

 

Interpretasi Gambar 2.7 terdapat destruksi dari fotoreseptor pada kondisi A, 

B, C. Namun setelah di berikan ekstrak jahe mununjukkan hasil yang lebih baik 

dari sebelum diberi ekstrak. Fotoreseptor pada panah merah yang ditunjuk kondisi 

A, B, C memiliki efek destruktif karena paparan STZ. Penunjuk hijau adalah sel 

ganglion, penunjuk coklat INL dan penunjuk biru ONL serta OPL (Manar A. 

Faried et al., 2014).  

DR menunjukkan bukti multifaktorialnya, khususnya pada proses biokimia 

glycation, yang dipercepat dalam DM sebagai hasil hiperglikemia kronis dan 

peningkatan stres oksidatif (Goh, S. Y. dan Cooper, M. E., 2008).  

Akhir-akhir ini penelitian AGEs menunjukkan dapat menginduksi apoptosis 

dan sebagian akan meningkatkan stres oksidatif seluler (Xiang et al., 2013). 
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Selain itu, AGEs berinteraksi dengan beberapa reseptor, mengikat reseptor untuk 

merubah fungsi sel, mengakibatkan pelepasan sitokin dan faktor pertumbuhan. 

Oleh karena itu, untuk mencegah diabetes komplikasi okular, perawatan medis 

profilaksis diperlukan selain kontrol glikemik (Kakehashi, A. 2011).  

Fotoreseptor memperhitungkan sebagian besar aktivitas massa dan 

metabolik retina, peran mereka dalam patogenesis DR memainkan peran penting 

dalam degenerasi pada kapiler retina. Penyebab utama gangguan penglihatan 

terutama pada fotoreseptor karena sebagai sel penginderaan. Hipoksia 

menimbulkan pada fotoreseptor retina menunjukkan peningkatan metabolisme 

saat suasana gelap sel batang menjadi lebih maksimal dalam fungsinya. Aktivitas 

metabolisme fotoreseptor pada malam hari akan membuat retina lebih hipoksia. 

Peningkatan tekanan oksidatif akibat diabetes timbul pada sel retina yang 

diketahui terkena diabetes (termasuk sel endotel dan pericytes), namun data 

terakhir menunjukkan bahwa fotoreseptor adalah tempat utama pembentukan 

superoksida pada diabetes. Fotoreseptor mengungkapkan nikotinamida adenin 

dinukleotida fosfat oksidase mengandung sebagian besar mitokondria yang 

ditemukan di retina dan keduanya merupakan sumber oksigen reaktif yang 

berkontribusi pada pembentukan superoksida retina pada diabetes. Patogenesis 

DR menjelaskan bagaimana stres oksidatif, peradangan dan mikrovaskuler 

terfokus pada sel batang. Studi pada tikus pengerat diabetes telah melaporkan 

bahwa fotoreseptor akan mengalami degenerasi di awal perjalanan diabetes. 

Retina dari tikus yang diabetes telah ditemukan memiliki peningkatan caspase-3, 

juga fotoreseptor menjadi atrofi. Model dari DM tipe 2, menunjukkan penipisan 

lapisan dalam dan luar nuclear (fotoreseptor), selama 2 minggu setelah induksi 
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diabetes atau hanya dalam 3 minggu menunjukkan peningkatan kematian sel 

apoptosis neuron retina dalam dan fotoreseptor. Teknik molekuler memberikan 

bukti bahwa protein penting terhadap fungsi fotoreseptor sebelum terjadi 

mikroangiopati pada diabetes. Penurunan juga diperhatikan di Messenger 

Ribonucleic Acid (mRNA) untuk protein Retinal Pigment Epithelium 65 (RPE65) 

secara signifikan terlihat pada tikus Wistar. Khususnya, insulin (terlepas dari 

pengambilan glukosa) secara langsung berefek pada fotoreseptor. Insulin langsung 

mengikat fotoreseptor dan memberikan isyarat di dalam sel tersebut selanjutnya 

akan mengaktifkan photoactivation rhodopsin yang menyebabkan aktivasi 

fosforilasi tirosin reseptor insulin dan phosphoinositide, selanjutnya yang akan 

mengaktifkan protein 3-kinase yang merupakan faktor kebutuhan dari neuron 

(Kern, T. S. dan Berkowitz, B. A., 2015). 

2.2.6 Prosedur Membuat Preparat Pada Retina 

Hewan-hewan itu dianestesi dengan eter, mata bagian depan diiris searah 

garis khatulistiwa lalu vitreous diangkat. Bagian setengah posterior direndam 

dalam larutan isopentana pada suhu - 70 ° C. Jaringan dipotong yang baru disiram 

dengan cryostat pada - 20 ° C dan dipasang di penutup (Pulido, J. E. et al., 2007). 

Analisis histologis retina bagian fotoreseptor diambil dan dilakukan dengan 

menggunakan pewarnaan Hx & E. Telah diamati bahwa pada ketebalan pada 

retina hewan yang diinduksi STZ dibandingkan dengan kontrol normal 

(Abdulrazaq, N. B. et al., 2017).  

Setelah menyelesaikan prosedur pewarnaan, retina dipasang pada slide kaca 

untuk mikroskop cahaya (Mikroskop Nikon Microphot FX) dan video warna 

Hitachi VK-C350, dan monitor video berwarna digunakan untuk pengukuran 
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jaringan kapiler retina tikus dapat dibagi lagi ke lapisan atas, terhubung erat ke 

arteriol precapillary, dan lapisan yang lebih dalam, di dekat dengan venula post 

capillary. Kedua mata ini dievaluasi bersama, untuk masing-masing retina, tiga 

daerah konsentris dipisahkan dianalisis bagian pusat retina, yang didefinisikan 

sebagai lingkaran daerah sekitar saraf optik dengan radius setengah retina radius 

sampai tiga perempat dari jari-jari retina (Shen, J., Bi, Y. dan Das, U. N., 2014). 

2.3 Streptozotocin (STZ)  

Umumnya, metode induksi hiperglikemia eksperimental dapat diterapkan pada 

berbagai jenis hewan, tanpa batasan spesies yang jelas. Mengenai pendekatan 

penggunaan hewan diabetes secara spontan untuk studi DR, ini terutama mengacu 

pada hewan yang mengembangkan hiperglikemia dan DM secara spontan, diikuti 

oleh perkembangan perubahan patologis DR. Model DR spontan telah terbentuk 

dengan menggunakan tikus (Pulido, J. E. et al., 2007). 

Streptozotocin (STZ) merupakan induksi diabetes yang dapat menghancurkan 

sel β di pankreas meskipun begitu, semua tikus berakhir dengan hiperglikemia 

dalam 1 sampai 4 minggu setelah injeksi STZ dan memiliki aktivitas 

hiperglikemia 60 mg/KgBB selama 1 minggu lebih cepat dibandingkan dosis 

lainnya (Ka, Angela., Lai, Wai. dan Lo, Amy. C. Y., 2013).  

STZ dalam penginduksiannya ke tikus dilarutkan dalam buffer sitrat pH 4,5 

dengan dosis rentang 55-65 mg/KgBB. Kadar glukosa darah diperkirakan setelah 

48 jam untuk konfirmasi induksi diabetes yang menunjukkan kelainan metabolik 

kronis ditandai dengan awalnya hyperglikemia diikuti oleh hiperlipidemia dan 

peningkatan stres oksidatif. Pada tipe 2 fungsi sel β diabetes yang rusak sering 

dikombinasikan dengan resistensi insulin. Tingkat ceruloplasmin, haptoglobin dan 
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C-reactive Protein (CRP) meningkat secara signifikan pada DR dibandingkan 

dengan kontrol diabetes tanpa retinopati. Terdapat protein yang bisa berfungsi 

sebagai penanda perkembangan DR. Mekanisme meliputi hiperglikemia 

berkepanjangan, pembentukan sorbitol berlebih, proteinkinase C teraktivasi dan 

pertumbuhan faktor pelepasan vascular endotel. Hiperglikemia berkepanjangan 

adalah agen etiologi utama di mikrovaskular komplikasi DM. (Joy, J. M. dan 

Kumar, G. A., 2011).  

Pemberian STZ menunjukkan pada ekspresi fase pertumbuhan caspase-3 dan 

VEGF. Diabetes diinduksikan melalui injeksi intraperitoneal tunggal STZ 60 mg / 

kg berat badan. Pada penelitian sebelumnya dilihat pada retina secara histologis 

(mikroskop cahaya dan elektron), histokimia, imunohistokimia dan kuantitatif. 

Ditemukan caspase-3 & VEGF berefek merusak DR yang disebabkan oleh STZ 

(Manar A. Faried e al., 2014). 

Penelitian ini cenderung memilih STZ dikarenakan stabilitas yang lebih besar 

dan lebih lama paruh dibanding aloksan. Peningkatan signifikan glukosa darah 

pada tikus diabetes yang diinduksi STZ untuk kadar insulin plasma disebabkan 

karena selektif nekrosis ireversibel dalam sel β. Disfungsi sel ganglion ini bisa 

terjadi akibat perubahan mekanisme transport aksonal di dalam saraf optik tikus 

diabetes yang diinduksi STZ ditunjukkan juga terdapat degenerasi sel kerucut 

dengan penurunan jumlah sel di luar lapisan nuclear sehingga menunjukkan 

bertambahnya jumlah sel yang apoptosis di inti kedua terluar dan lapisan nuklear 

dalam (Kumar, B. et al., 2013). 

Peran stres oksidatif berperan penting pada komplikasi diabetes termasuk DR 

(Niti S, Sandeep K, Sonia B dan Neelam C, 2016). Tikus yang disuntikkan STZ tidak 
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hanya berkembang menjadi diabetes seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan 

kadar glukosa darah puasa tetapi juga ditunjukkan pada tanda eksternal yaitu 

retinopati setelah diinduksi selama 10 hari. Mata tikus diabetes tampak buram dari 

luar karena pada tikus diabetes terjadi peningkatan totalkolesterol, kolesterol 

LDL, rasio LDL / HDL dantriasilgliserol (Eshrat, H. dan Hussain, M. A., 2002). 

Secara histopatologis lensa menunjukkan peningkatan kandungan sorbitol lensa 

membengkak parah, vakuolasi, dan adanya disintegrasi serat lensa, dan globosa 

morgani di kortek lensa (Sasase, T., 2010). 

        

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi efek antihiperglikemia dari herba 

Physalis angulata L. diberikan secara oral sonde per hari dalam tiga dosis berbeda 

(100, 300, 500 mg/kg berat badan) untuk induksi STZ pada tikus. Hewan 

ditempatkan di lingkungan yang bersih dan dipertahankan pada suhu 25oC di 

bawah siklus 12 jam cahaya / 12 jam gelap dan makanan dan air ad libitum. 

Hewan dipuasakan selama 12 jam dan diabetes diinduksi dengan menggunakan 

dosis tunggal STZ (60 mg/kg) injeksi intraperitoneal (i.p.) tunggal baru dilarutkan 

dalam buffer sitrat 1.0ml (0,1 M, pH = 4,5). Tingkat gula darah hewan diperiksa 3 

hari setelah injeksi STZ dan hewan dengan 200 mg/dL dengan glucometer untuk 

dipertimbangkan diabetes dan digunakan untuk penelitian lebih lanjut 

(Abdulrazaq, N. B. et al., 2017). 

(Eshrat, H. dan Hussain, M. A., 2002; Sasase, T., 2010). 

Gambar 2.8 Tikus Diabetes Yang Tidak Diobati Menunjukkan Leukokoria Karena 

Kekeruhan Lensa. 
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2.4 Rattus Norvergicus 

Beratnya lebih dari 500 g (230-550) dengan panjang tubuh 190-265 mm dan 

panjang ekor 160-205 mm. 

Tabel. 2.5 Taksonomi Rattus Norvegicus 

Taxon Family / Order / Class / Phylum 

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) Muridae / Rodentia / Mammalia / 

Vertebrata 

(Watt, L., 2015). 

Tikus Norwegia adalah omnivora dan oportunis hewan pengerat darat. 

Sebagian besar berwarna abu-abu atau coklat, beratnya 230-550gram dengan 

panjang tubuh 190-265 mm dan panjang ekor 160-205 mm. Tikus albino 

kebanyakan digunakan di laboratorium dan dikembangbiakkan sebagai hewan 

peliharaan (Watt, L., 2015). 

2.5 Anastesi dan Euthanasia 

Anestesi umumnya melibatkan hilangnya sensasi, kehilangan kesadaran dan 

biasanya relaksasi otot. Sedasi melibatkan induksi dengan keadaan yang lebih 

tenang. Anestesi dapat memberikan imobilisasi untuk prosedur yang 

memungkinkan ketepatan berkaitan lokasi anatomis dengan meminimalkan 

kemungkinan adanya trauma. Efek samping yang potensial akan bervariasi 

tergantung pada hewan dan obat-obatan yang diinduksikan. Anestesi ini sering 

menekan pada sistem kardiorespirasi (Perret-gentil, M. I., 2007). 

Pemakaian eter atau kloroform lebih tepat dan relatif tidak mahal bila 

dibandingkan dengan menggunakan halothane, metoksifluran dan nitrous osida 

(Isbagio, Dyah Widyaningroem, 1992). 


