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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tanaman Salam (Syzygium polyanthum Wight.) 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Salam 

Kedudukan tanaman daun Syzygium polyanthum dalam sistematika 

(taksonomi) diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Super Sivisi  : Spermatophyta 

Kelas   : Dicotiledoneae 

Ordo   : Myrtales 

Famili   : Myrtaceae 

Genus   : Syzygium 

Species   : Syzygium polyanthum (Wight.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1-1 Daun Syzygium polyanthum (Ikhwan, 2015). 

2.1.2 Morfologi Tanaman Salam 

Pohon Syzygium polyanthum memiliki tinggi sekitar 25 meter, memiliki 

akar lurus besar, batang bundar dan permukaan halus. Memiliki bunga-bunga 

kecil, putih dan harum. Sedangkan daunnya memiliki panjang 2,5-8 cm
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dengan tepi yang rata, ujungnya tumpul dan bagian bawahnya melebar dengan 

panjang dan rapat (Sumono, et al., 2008). 

2.1.3 Kandungan Kimia Tanaman Salam 

Dalam beberapa studi, daun Syzygium polyanthum memiliki banyak 

kandungan kimia yang terdiri dari tanin, flavonoid dan minyak atsiri (0,05%), 

termasuk asam sitrat dan eugenol (Sumono, et al., 2008). 

2.1.4 Manfaat Tanaman Salam 

Daun Syzygium polyanthum dapat digunakan tidak hanya sebagai bumbu 

untuk keperluan memasak, tetapi juga dapat dijadikan obat. Baik ekstrak akar dan 

buahnya memiliki kemampuan untuk menetralisir akibat terlalu banyak konsumsi 

alkohol. Selain itu, ekstrak daun Syzygium polyanthum biasanya digunakan untuk 

menghentikan diare, gastritis, diabetes mellitus, gatal, astringen, dan kudis. 

Berdasarkan penelitian Pinatih et al., (2011) daun Syzygium polyanthum 

menunjukkan adanya kehadiran senyawa flavonoid, terpenoid dan fenolik. 

Penelitian sebelumnya menyatakan ekstrak daun Syzygium polyanthum yang 

diujikan pada mencit mampu menurukan kadar glukosa darah. Diduga 

kemampuan tersebut disebabkan oleh flavonoid yang terkandung di dalam daun 

Salam. Flavonoid merupakan senyawa yang mampu menangkap radikal bebas 

yang merusak sel beta pankreas (Widharna, 2010; M. Ikhwan Rizki, et al., 2015). 

Didapatkan juga hasil yang serupa saat digunakan 70% ekstrak etanolik daun 

Salam dengan dosis 62,5 mg/ kg BB, 125 mg/ kg BB, dan 250 mg/ kg BB, yang 

mana dosis 250 mg/ kg BB dapat menurunkan secara bermakna kadar glukosa 

darah mencit jantan yang diinduksi dengan aloksan yaitu sebesar 192,3 mg/dL 

menjadi 119,3 mg/dL dalam waktu 14 hari (Sutrisna, et al., 2016).  

2.2 Tinjauan Tanaman Mangga (Mangifera indica Linn. Var. Arumanis) 

2.2.1 Klasifikasi Tanaman Mangga 

Kedudukan tanaman Mangga dalam sistematika (taksonomi) 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Super Sivisi  : Spermatophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo   : Sapindales 
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Famili   : Anacardiaceae 

Genus   : Mangifera 

Species   : Mangifera indica (Linn.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2-1 Mangifera indica (Parvez, 2016) 

2.2.2 Morfologi Tanaman Mangga 

 Habitus pohon memiliki tinggi 10-40 m, hijau dengan kanopi simetris dan 

bulat. Kulit kayu berwarna abu-abu gelap sampai hitam, agak halus, tipis, 

mengelupas dengan potongan yang tidak teratur dan agak tebal. Pohon 

membentuk akar tunggang panjang yang tidak bercabang (6-8 m). Daunnya 

memiliki panjang 15-45 cm. Petiolus bervariasi panjangnya dari 1-12 cm, 

berbentuk kembung di bagian bawahnya. Daun memiliki bentuk yang bervariasi 

seperti oval-lanceolate, lanceolate, ovate, atau obovate-lanceolate. Permukaan 

bagian atas bersinar dan hijau gelap sedangkan bagian bawahnya berwarna hijau. 

Bunga Hermaprodit dan jantan berbau harum, ukuran bunga jantan dan 

hermaprodit bervariasi antara 6-8 mm. Biji serbuk sari memiliki bentuk dan 

ukuran bervariasi antara 20-35 mikron. Buahnya memanjang, biji berdaging, 

berserat, sangat bervariasi dalam ukuran, bentuk, warna, dan rasa (Parvez, 2016). 

2.2.3 Kandungan Kimia Tanaman Mangga 

Mangifera indica mengandung berbagai senyawa Fitokimia dan nutrisi. 

Kulitnya mengadung pigmen karotenoid, polifenol, omega-3 dan -6 

polyunsaturated fatty acids . Pigmen kulitnya memiliki efek biologis, termasuk 

karotenoid, seperti senyawa provitamin A, beta-karoten, lutein dan alfaaroten, 

serta polifenol. Polifenol yang terkandung di dalam Mangifera indica adalah 
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kuersetin, kaempferol, asam galat, asam caffeat, katekin, tanin dan santonoid. 

Santonoid dari Mangifera indica disebut mangiferin. Mangiferin memiliki potensi 

melawan berbagai penyakit (Parvez, 2016). 

2.2.4 Manfaat Tanaman Mangga 

Mangifera indica dikenal sebagai ramuan penting dalam ayurveda (ilmu 

kesehatan yang berasal dari India) selama ribuan tahun. Obat-obatan herbal 

digunakan oleh sekitar 80% populasi dunia untuk perawatan primer di bidang 

kesehatan. Merupakan salah satu yang paling populer dari semua buah tropis. 

Buah dengan ukuran rata-rata bisa mengandung hingga 40% serat yang memiliki 

efek perlindungan terhadap penyakit degeneratif, terutama berkaitan dengan 

jantung, dapat membantu mencegah kanker, serta menurunkan kadar kolesterol 

darah. Mangifera indica juga dapat memberikan efek terapeutik seperti analgesik, 

antiinflamasi, antioksidan dan antidiabetes. Hal tersebut dikarenakan kandungan 

Mangiferin yang merupakan C-glikosida yang stabil dari kelompok xanthone. 

Glikosida ini terdistribusi secara luas, mengandung gula piranosa dan aglikon 

(santon 1, 3, 6, 7-tetrahidroksi). Senyawa tersebut terdapat pada kulit batang, kayu 

inti, daun, dan akar kering. Mangiferin stabil terhadap hidrolisis asam dan 

enzimatik. Menurut ayurveda, beragam khasiat obat dikaitkan dengan tanaman 

ini, yaitu  sebagai antidiabetes, antioksidan, antivirus, dan antiinflamasi (Parvez, 

2016). Di India, daun segarnya digunakan untuk pengobatan diabetes (Scartezzini, 

et al., 2000). Pada penelitian sebelumnya ditemukan bahwa pemberian oral 

dengan dosis tunggal 250 mg/ kg berat badan menghasilkan efek hipoglikemik 

yang kuat pada tikus yang menderita diabetes tipe 2 (Bhowmik, et al., 2009). 

2.3 Tinjauan Ekstraksi 

Fitokimia adalah senyawa kimia dari tanaman yang mempunyai banyak 

manfaat kesehatan termasuk aktivitas antioksidan, antikarsinogenik dan anti-

inflamasi. Fitokimia membentuk kurang dari 10% matriks tanaman sehingga perlu 

dilakukan ekstraksi jika ingin digunakan sebagai bahan baku makanan ataupun 

obat. Kandungan fitokimia tanaman yang digunakan dapat bervariasi tergantung 

pada spesies atau organ (misalnya akar, daun, bunga, buah-buahan), oleh karena 

itu, kondisi ekstraksi yang digunakan juga bervariasi. Ekstraksi adalah proses 

yang paling umum digunakan. Ekstraksi adalah pemisahan konstituen yang 
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dibutuhkan dari bahan tanaman dengan menggunakan pelarut. Dalam kasus 

tanaman obat, prosedur ekstraksi dibagi menjadi dua kategori (Paroda, 1993), 

yaitu: 

1 .  Dimana cukup untuk mencapai batas yang ditetapkan dalam 

ekuilibrium konsentrasi antara komponen obat dan pelarutya. Misalnya. 

Tincture, rebusan, teh, dan lain-lain. 

2 .  Bila dibutuhkan untuk mengekstrak obat tersebut sampai habis, 

misal, sampai semua bahan pelarut yang diekstrak dikeluarkan oleh 

pelarut. 

Kedua metode tersebut dipilih tergantung pada kebutuhan, namun metode 

yang terakhir paling banyak digunakan di industri. Produk akhir dari proses 

ekstraksi disebut dengan ekstrak. Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair 

yang dibuat dengan pelarut simplisia dengan cara yang cocok, di luar pengaruh 

cahaya matahari langsung. 

Terdapat dua jenis teknik ekstraksi, yaitu: 

1. Teknik ekstraksi konvensional. 

2. Teknik ekstraksi non konvensional (modern).  

Tujuan ekstraksi adalah memaksimalkan hasil senyawa yang diminati, 

sekaligus meminimalkan ekstraksi senyawa yang tidak diinginkan. Ekstraksi 

fitokimia dari tanaman sekarang banyak dilakukan dengan menggunakan tanaman 

kering sebagai bahan awal untuk menghambat proses metabolisme yang dapat 

menyebabkan degradasi senyawa aktif, sehingga memperpanjang umur simpan 

bahan tanaman.  

Pada penelitian ini, digunakan ekstraksi fitokimia dari tanaman yang 

menggunakan teknik ekstraksi padat-cair. Merupakan bagian dari metode 

esktraksi konvensional. Efisiensi metode ekstraksi padat-cair dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti jenis pelarut, rasio pelarut terhadap bahan tanaman, suhu, 

waktu dan struktur matriks (misalnya ukuran partikel, organ tanaman). Secara 

umum, kerugian menggunakan teknik ekstraksi konvensional adalah waktu 

ekstraksi yang lama, kebutuhan pelarut dalam jumlah banyak. Pelarut merupakan 

komponen penting dalam proses ekstraksi. Pelarut yang digunakan dalam  proses 

ekstraksi misalnya air, eter, etanol, atau campuran etanol dan air. Untuk 
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memudahkan ekstraksi, pelarut harus berdifusi di dalam sel dan zat harus cukup 

larut dalam pelarut. Pelarut yang ideal untuk ekstraksi adalah yang paling selektif, 

memiliki kapasitas ekstraksi terbaik dan sesuai dengan sifat material yang akan 

diekstraksi. Biaya dan ketersediaan pelarut juga diperhitungkan. Pada penelitian 

ini digunakan pelarut alkohol, meski banyak digunakan karena daya ekstraktifnya 

yang baik seringkali paling tidak selektif, karena ia mengekstrak semua unsur 

penyusun dari tanaman. Namun, alkohol dalam berbagai rasio digunakan untuk 

meminimalkan selektivitas. Rasio alkohol yang ideal untuk bahan kayu atau kulit 

adalah 75%, sedangkan untuk daun, seringkali kurang dari 50% untuk 

menghindari ekstraksi klorofil yang membuat pemurnian menjadi sulit (Depkes 

RI, 1995). 

2.3.1 Maserasi 

Metode ekstraksi yang digunakan secara farmasi melibatkan pemisahan 

bagian aktif obat. Tujuan prosedur ekstraksi standar pembuatan obat (bagian 

tanaman obat) adalah untuk mencapai efek terapeutiknya dan untuk 

menghilangkan bahan yang tidak diinginkan di dalam pengobatan. Produk obat 

dapat mengandung campuran kompleks dari banyak metabolit tanaman, seperti 

alkaloid, glikosida, terpenoid, flavonoid dan lignan. Teknik umum ekstraksi 

tanaman obat meliputi maserasi, infus, perkolasi, dekokta, dan lain-lain. Pada 

penelitian ini digunakan metode ekstraksi secara maseri. Dalam maserasi (untuk 

ekstrak cairan), tanaman obat dalam bentuk serbuk utuh atau kasar dilarutkan 

dengan pelarut dalam wadah yang tertutup untuk jangka waktu sampai bahan 

larut. Metode ini paling sesuai untuk digunakan dalam kasus obat yang tidak 

tahan pemanasan (Tiwari, et al., 2011). 

Menurut cara yang tercantum dalam Acuan Sediaan Herbal, pembuatan 

ekstrak tanaman dengan cara maserasi adalah sebagai berikut: 

Kecuali dinyatakan lain, lakukan sebagai berikut: Masukkan 10 bagian 

simplisia atau campuran simplisia dengan derajat halus yang cocok kedalam 

sebuah bejana, tuangi dengan 75 bagian cairan penyari, tutup, biarkan selama 5 

hari terlindung dari cahaya sambil sering diaduk, serkai, peras, cuci ampas dengan 

cairan penyari secukupnya hingga diperoleh 100 bagian. Pindahkan kedalam 

bejana tertutup, biarkan ditempat sejuk, terlindung dari cahaya selama 2 hari. 
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Hasil ekstraksi dituangkan atau disaring. Suling atau uapkan maserat pada tekanan 

rendah pada suhu tidak lebih dari 50°C hingga konsistensi yang dikehendaki. 

Untuk ekstrak (cair dengan penyari etanol): Hasil akhir harus dibiarkan ditempat 

sejuk selama 1 bulan, kemudian disaring sambil mencegah penguapan (BPOM, 

2010). 

2.4 Tinjauan Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus (DM) didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan 

metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar 

gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid dan protein 

sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat 

disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta 

Langerhans kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel 

tubuh terhadap insulin (WHO, 1999). Pada tahun 2000 diperkirakan sekitar 150 

juta orang di dunia mengidap diabetes mellitus. Jumlah ini diperkirakan akan 

meningkat menjadi dua kali lipat pada tahun 2005, dan sebagian besar 

peningkatan itu akan terjadi di negara-negara yang sedang berkembang seperti 

Indonesia. Kemudian, terdapat 382 juta orang yang hidup dengan Diabetes di 

dunia pada tahun 2013. Pada tahun 2035 diperkirakan jumlahnya bisa mencapai 

592 juta orang. Diperkirakan dari 382 juta orang, 175 juta di antaranya belum 

terdiagnosis, sehingga terancam berkembang progresif menjadi komplikasi tanpa 

disadari dan tanpa adanya pencegahan. Sedangkan di Indonesia, sekitar tahun 

1980-an prevalensi Diabetes Mellitus pada penduduk dengan usia 15 tahun ke atas 

sebesar 1,5-2,3% di mana prevalensi pada daerah rural/pedesaan lebih rendah 

dibanding daerah perkotaan. Kemudian dilakukan wawancara dan pemeriksaan 

gula darah oleh Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 dan 2013 pada usia 

15 tahun ke atas. Dari hasil tersebut diperkirakan jumlah absolut penderita 

Diabetes Mellitus adalah sekitar 12 juta, TGT (Toleransi Glukosa Terganggu) 

sekitar 52 juta, dan GDP (Gula Darah Puasa) terganggu sekitar 64 juta 

(InfoDATIN, 2013). Diabetes Mellitus merupakan penyakit kronik yang tidak 

menyebabkan kematian secara langsung, tetapi dapat berakibat fatal bila 

pengelolaannya tidak tepat.  Oleh sebab itu, diperlukan penanganan secara 

multidisiplin yang mencakup terapi non-obat dan terapi obat (Binfar, 2005). 
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2.4.1 Klasifikasi Diabetes Mellitus 

Diabetes Mellitus juga disebut sebagai Silent Killer karena penyakit ini 

timbul tanpa disadari oleh penderitanya dan ketika diketahui sudah terjadi 

komplikasi. Diabetes Mellitus dapat dikategorikan menjadi dua tipe, yaitu 

diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 (insulin-dependent atau 

juvenile/childhood-onset diabetes) ditandai dengan kurangnya produksi insulin. 

Diabetes tipe 2 (non-insulin-dependent atau adult-onset diabetes), disebabkan 

karena penggunaan insulin yang kurang efektif oleh tubuh. Diabetes tipe 2 

memiliki penderita lebih banyak daripada tipe 1, yaitu sekitar 90% dari seluruh 

Diabetes (InfoDATIN, 2013). Namun, jika ditinjau dari sisi etiologinya menurut 

ADA (2003), Diabetes Mellitus diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Diabetes Mellitus Tipe 1 

2. Diabetes Mellitus Tipe 2 

3. Diabetes Mellittus Tipe lain 

4. Diabetes Mellitus Gestasional 

5. Pra-diabetes 

2.4.2 Patofisiologi Diabetes Mellitus 

2.4.2.1 Diabetes Mellitus Tipe 1 

Terdapat tiga tipe sel pada sel Langerhans di kelenjar pankreas, yaitu sel α 

yang berfungsi memproduksi glukagon, sel β berfungsi memproduksi insulin, dan 

sel δ berfungsi memproduksi hormon somatostatin. Pada penyakit diabetes sel β 

mempunyai peran paling dominan karena penyakit ini ditandai dengan adanya 

gangguan produksi insulin akibat kerusakan sel β Langerhans karena reaksi 

otoimun. Destruksi otoimun dari sel β langsung mengakibatkan defesiensi sekresi 

insulin yang berakibat pada gangguan metabolisme yang terjadi pada Diabetes 

Mellitus (DM) tipe 1 ini. Tidak hanya itu, pada penderita DM tipe 1 ini juga 

terjadi gangguan fungsi sel α pankreas yang memproduksi glukagon secara 

berlebihan. Secara normal, hiperglikemia menurunkan sekresi glukagon, namun 

hal ini tidak terjadi pada penderita DM tipe 1. Pada akhirnya, hiperglikemia 

bertambah parah. Penyakit ini dapat pula disebabkan oleh virus, misalnya virus 

Herpes, Rubella dan lain sebagainya. Diabetes tipe ini merupakan diabetes yang 
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jarang diderita, hanya sekitar lebih kurang 5-10% dari keseluruhan penderita 

diabetes. Pada DM tipe 1 penyakit ini muncul pada usia kanak-kanak sampai 

remaja, meskipun ada juga yang menderita pada usia dewasa < 40 tahun dengan 

keadaan klinis yang berat saat dilakukan diagnosis. Kadar insulin pada 

penderitanya sangat rendah bahkan tidak ada sama sekali. Penderita kemungkinan 

memiliki badan yang kurus. Oleh sebab itu, terapi yang disarankan adalah dengan 

diet, olahraga, serta terapi insulin (Binfar, 2005). 

2.4.2.2 Diabetes Mellitus Tipe 2 

Tipe ini merupakan yang paling umum di antara tipe diabetes lainnya di 

kalangan penderita. Faktor yang paling mempengaruhi Diabetes Mellitus Tipe 2 

adalah faktor genetik dan lingkungan. Awal dimulainya patofisiologis DM tipe ini 

adalah bukan karena kurangnya sekresi insulin, oleh tetapi disebabkan karena sel-

sel telah gagal merespon insulin secara normal yang disebut dengan “Resistensi 

Insulin”. Selain itu keadaan tersebut juga diiringi dengan gangguan sekresi insulin 

dan produksi glukosa hepatik yang berlebihan tanpa adanya kerusakan sel β 

pankreas. Sel-sel β pankreas mensekresi insulin terjadi dalam dua fase, yaitu 

1. Fase pertama: Terjadi segera setelah stimulus glukosa sehingga 

kadarnya di dalam plasma meningkat. 

2. Fase kedua: Terjadi sekitar 20 menit sesudahnya. 

Pada DM tipe 2, penyakit ini muncul pada usia tua yaitu > 40 tahun dengan 

keadaan klinis yang ringan saat dilakukan diagnosis. Kadar insulin pada 

penderitanya cukup tinggi bahkan normal. Penderita kemungkinan memiliki 

badan yang gemuk atau normal. Oleh sebab itu, terapi yang disarankan adalah 

dengan diet, olahraga, serta pemberian obat hipoglikemik oral (Binfar, 2005). 

2.4.3 Gejala Klinik 

Diabetes seringkali muncul tanpa adanya gejala. Namun demikian ada 

beberapa gejala yang digunakan sebagai tanda terjadinya diabetes. Gejala yang 

sering dirasakan antara lain adalah poliuria (sering buang air kecil), polidipsia 

(sering haus), dan polifagia (banyak makan/mudah lapar). Penderita juga 

mengeluh penglihatan kabur, koordinasi gerak anggota tubuh terganggu, 

kesemutan pada tangan atau kaki, timbul gatal-gatal yang seringkali sangat 

mengganggu (pruritus), dan berat badan menurun. Hal tersebut sering dialami 
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oleh pasien dengan DM Tipe 1, namun tipe 2 keluhan ini hampir tidak dirasakan 

yang pada akhirnya tidak diketahui oleh penderita. Hal tersebut mengakibatkan 

adanya keterlambatan pada penangannya yang berakibat pada komplikasi. 

Penderita DM Tipe 2 akan lebih mudah terkena infeksi, memiliki luka yang sulit 

disembuhkan, daya penglihatan menurun, dan umumnya menderita hipertensi, 

hiperlipidemia, obesitas, dan juga komplikasi pada pembuluh darah dan syaraf 

(Binfar, 2005). 

2.4.4 Diagnosa Diabetes Mellitus 

Diagnosis klinis ditegakkan apabila penderita mengalami keluhan berupa 

poliuria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan yang signifikan. 

Keluhan lain yang menjadi penunjang antara lain adalah badan lemah, sering 

kesemutan, gatal-gatal, mata kabur, disfungsi ereksi pada pria, dan pruritus vulvae 

pada wanita. Apabila ada keluhan tersebut, dilakukan pemeriksaan kadar glukosa 

darah. Kadar glukosa darah yang menjadi acuan adalah sebagai berikut: 

Tabel II. 1 Kriteria Penegakan Diagnosis (Binfar, 2005). 

 Normal Pra-diabetes IFG/IGT Diabetes 

Glukosa Plasma 

Puasa 
 

100-125 

mg/dL 
- 

≥ 126 

mg/dL 

Glukosa Plasma 2 

jam setelah makan 
< 140 mg/dL - 

140 – 199 

mg/dL 

≥ 200 

mg/dL 

2.4.5 Komplikasi Diabetes Mellitus 

Diabetes yang tidak terkontrol dengan baik dapat menimbulkan komplikasi 

akut dan kronis. Komplikasi yang dapat terjadi pada penderita DM adalah sebagai 

berikut: 

1. Hipoglikemia: Pada hipoglikemia, kadar glukosa plasma penderita 

mengalami penurunan yaitu kurang dari 50 mg/dL. Kadar glukosa darah 

yang terlalu rendah menyebabkan sel-sel otak tidak mendapatkan 

cadangan energi yang cukup sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya bahkan dapat mengalami kerusakan. Hipoglikemia lebih sering 

terjadi pada penderita DM tipe 1, yang dapat dialami 1 – 2 kali perminggu. 

2. Hiperglikemia: Pada hiperglikemia, kadar glukosa darah penderita 

melonjak secara tiba-tiba. Hiperglikemia yang berlangsung lama dapat 
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membahayakan metabolisme tubuh, antara lain ketoasidosis diabetik 

(Diabetic Ketoacidosis = DKA) yang dapat berakibat fatal dan 

menyebabkan kematian. 

3. Komplikasi Makrovaskular: Terdapat 3 jenis komplikasi makrovaskular 

pada penderita diabetes antara lain penyakit jantung koroner, serta 

penyakit pembuluh darah otak dan perifer. Komplikasi ini sering terjadi 

pada penderita DM tipe 2 yang menderita hipertensi, dislipidemia dan atau 

kegemukan. 

4. Komplikasi Mikrovaskular: Komplikasi mikrovaskular sering terjadi pada 

penderita DM tipe 1. Hiperglikemia yang persisten dan pembentukan 

protein yang terglikasi menyebabkan dinding pembuluh darah melemah 

dan rapuh sehingga terjadi penyumbatan pada pembuluh darah kecil. Hal 

ini menimbulkan komplikasi mikrovaskular, antara lain retinopati, 

nefropati, dan neuropati. Disamping karena kondisi hiperglikemia, ketiga 

komplikasi ini juga dipengaruhi oleh faktor genetik (Binfar, 2005). 

2.4.6 Terapi Diabetes Mellitus 

Gejala utama Diabetes Mellitus adalah hiperglikemia yang merupakan hasil 

dari defisiensi insulin relatif, resistensi insulin atau keduanya yang membuat sel 

tidak mampu menyimpan glukosa. Karena itu, tujuan farmakoterapi obat 

antidiabetes adalah untuk menormalkan kadar glukosa darah. Khususnya pada 

terapi antihiperglikemik yang berfungsi untuk memperlambat penyerapan glukosa 

dari usus, meningkatkan sekresi insulin oleh sel, atau meningkatkan sensitivitas 

insulin pada jaringan target (Widyawati, et al., 2015). 

2.5 Tinjauan Glukosa Darah 

2.5.1 Tinjauan Metabolisme Glukosa 

Metabolisme glukosa sangat penting untuk fungsi fisiologis tubuh manusia. 

Glukosa berfungsi sebagai sumber energi dan bahan bakar untuk jaringan otak 

dan sel darah merah. Hati adalah organ utama yang mengatur metabolisme 

glukosa. Hati mengandung glikogen untuk mensintesis glukosa dari substratnya 

(laktat, asam amino, dan gliserol). Selain mengendalikan glukosa plasma, hati 

berperan dalam sintesis dan pelepasan lipoprotein oleh adiposa dan jaringan lain 

sebagai sumber kolesterol dan asam lemak bebas. Makanan menjadi sumber 
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glukosa darah. Hati akan mengoksidasi glukosa yang masuk ke tubuh. Selama 

puasa, hati akan melepaskan glukosa ke darah sehingga jaringan tidak akan 

kekurangan energi. Mekanisme tersebut akan melalui proses glikogenolisis dan 

glukoneogenesis. Pankreas juga memilki peran penting metabolisme glukosa 

sebagai penghasil hormon insulin dan glukagon yang berfungsi mengatur 

metabolisme glukosa di dalam tubuh dan menentukan glukosa akan melalui jalur 

glikolisis atau sebaliknya yaitu glukoneogenesis (Marks, et al., 2013). 

2.5.1.1 Jalur Glikolisis 

 Glukosa mengalami glikolisis (dipecah) menjadi 2 piruvat di hati dengan 

hadirnya oksigem dan dihasilkan energi berupa ATP. 2 piruvat akan dioksidasi 

menjadi Asetil Ko-A yang akan masuk ke jalur persimpangan yaitu siklus asam 

sitrat (siklus Kreb’s) yang pula dihasilkan ATP. Glukosa yang berlebih tidak 

dipecah, namun dirangkai menjadi polimer glukosa (glikogen) yang di simpang di 

otot dan hati sebagai cadangan energi jangka pendek. Jika glikogen penuh, 

karbohidrat dikonversi sebagai lipid (cadangan energi jangka panjang). 

Pengaturan glikolisis yang utama adalah dengan melalui kerja insulin, glukagon, 

dan ATP serta metabolit terkait. Setelah mengkonsumsi makanan tinggi 

karbohidrat seperti nasi, akan terjadi peningkatan insulin dan penurunan glukagon 

di dalam darah yang dikatalisis oleh piruvat kinase. Selama puasa, glukagon 

menyebabkan aktifnya protein kinase A. Kinase akan memfosforilasi piruvat 

kinase menjadikannya bentuk yang kurang aktif. Kadar insulin tinggi dan 

glukagon rendah akan menurunkan aktivasi protein kinase A dan merangsang 

fosfatase. Fosfatase berfungsi melakukan defosforilasi terhadap piruvat kinase. 

Fosforilasi akan membuat  piruvat kinase menjadi lebih aktif. Proses ini akan 

mengakibatkan glikolisis terhambat selama puasa dan mengaktifkan jalur 

glukoneogenesis (Marks, et al., 2013). 

2.5.1.2 Jalur Glukoneogenesis 

Glukoneogenesis adalah kebalikan dari glikolisis. Jalur ini terjadi di hati 

pada keadaan puasa. Puasa akan menyebabkan kelaparan yang membuat korteks 

ginjal membentuk glukosa yang digunakan oleh medula ginjal dan darah. Pada 

jalur ini, sintesis glukosa tidak menggunakan karbohidrat sebagai prekursornya, 

melainkan laktat, gliserol, dan asam amino (terutama alanin). Hal tersebut 
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disebabkan kurangnya glukosa dari diet (keadaan puasa), glikogen yang terbentuk 

dari rangkaian polimer glukosa akan mengalami glikolisis, kemudian oksidasi 

piruvat dan masuk kembali ke siklus asam sitrat. Hal tersebut mengakibatkan 

glukosa tidak tersedia lagi dan cadangan glikogen habis sehingga menggunakan 

sumber energi non-karbohidrat pada jalur glukoneogenesis untuk pembentukan 

glukosa baru (Marks, et al., 2013). 

2.5.2 Tinjauan Hiperglikemia 

Hiperglikemia ditandai dengan kenaikan kadar glukosa darah diatas normal. 

Kadar glukosa darah normal pada manusia adalah < 200 mg/dL dan kadar glukosa 

darah puasa < 126 mg/dL (Binfar, 2005). Sedangkan pada tikus putih galur 

Sprague-Dawley, kadar glukosa darah normal jenis kelamin jantan adalah 105,2 ± 

14,2 mg/dL (Taguchi, 1985).  

2.5.3 Terapi Hiperglikemia 

Apabila diketahui dengan cepat, hiperglikemia dapat dicegah agar tidak 

menjadi lebih parah. Hiperglikemia dapat dicegah dengan kontrol kadar gula 

darah yang ketat. Penatalaksanaan hiperglikemia sendiri dapat dilakukan dengan 

dua pendekataan yaitu pendekatan tanpa obat dan pendekatan dengan obat. 

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah penatalaksanaan tanpa obat berupa 

pengaturan diet dan olahraga. Apabila dengan langkah pertama ini tujuan 

penatalaksanaan belum tercapai, dapat dikombinasikan dengan langkah 

farmakologis berupa terapi insulin atau terapi obat hipoglikemik oral, atau 

kombinasi keduanya (Binfar, 2005). 

Terapi insulin merupakan cara yang paling populer karena tidak 

memerlukan injeksi harian yang multipel, namun harus dilaksanakan dengan hati-

hati terhadap dosis penggunaannya karena memiliki efek samping hipoglikemia 

yang menjadi efek samping paling serius dan sering terjadi pada penderita. 

Sedangkan obat hipoglikemik oral terbagi menjadi 4 macam, yaitu: 

1. Perangsang sekresi insulin yang sering digunakan pada penderita DM tipe 2 

dengan respon paling baik pada penderita yang telah mengalami diabetes 

pada usia > 40 tahun dengan jangka waktu derita yaitu  < 5 tahun. Sebagai 

contohnya adalah golongan Sulfonilurea (Glibenklamid) dan analog 

meglitinid (repaglinid dan nateglinid). 
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2. Penyensitisasi insulin yang berfungsi memperbaiki kerja insulin dengan 

menurunkan kadar glukosa darah (memperbaiki respons sel target terhadap 

insulin tanpa meningkatkan sekresi insulin oleh pankreas). Sebagai 

contohnya adalah Biguanid (Metformin), dan Thiazolidinedione atau 

glitazone (pioglitazone dan rosiglitazone). 

3. Penghambat ɑ-glukosidase yang bekerja untuk menunda pencernaan 

karbohidrat dan tidak merangsang pelepasan pelepasan insulin serta 

meningkatkan kerja insulin pada jaringan target. Contohnya adalah acarbose 

dan miglitol. 

4. Penghambat dipeptidil peptidase-IV (DPP) berfungsi menghambat enzim 

DPP-IV yang bekerja untuk inaktivasi hormon incretin (meningkatkan 

pelepasan insulin). Contohnya adalah sitagliptin (Harvey, et al., 2014). 

2.5.4 Metode Pengukuran Glukosa Darah Total 

Metode yang dilakukan untuk menentukan data kadar glukosa darah hewan 

uji adalah dengan Metode GOD-PAP (Glucose Oxsidase – Peroxidase 

Aminoantypirin) yang mana glukosa dalam sampel dioksidasi membentuk asam 

glukonat dan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida 4-Aminoatypirene dengan 

indikator fenol dikatalis dengan POD membentuk quinonemine dan air. Bahan 

Penelitian yang digunakan adalah sampel serum, plasma dan Reagan GOD-PAP. 

Langkah awal, dilakukan pengukuran larutan blanko dengan mengukur absorbansi 

100 µL reagensia menggunakan spektrofotometri pada λ 500 nm. Selanjutnya 

dilakukan pengukuran nilai absorbansi glukosa dengan mencampurkan 1000 µL 

reagensia dengan 10 µL sampel, diinkubasi campuran selama 10 menit pada suhu 

37°C, kemudian diukur absorbansinya dengan alat spektrofotometer pada λ 500 

nm dengan larutan blanko sebagai titik nolnya. Perbandingan antara blanko, 

reagensia, dan sampel diadaptasi dari tabel berikut. 

Tabel II. 2 Perbandingan Bahan Pada Penelitian Gambaran Glukosa 

Darah Metode GOD-PAP Sampel Serum dan Plasma EDTA (Subiyono 

et al., 2016). 

  Blanko Sampel Standar 

Serum - 10 µL - 

Standar - - 10 µL 

Reagen 1000 µL 1000 µL 1000 µL 
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Alat spektrofotometer yang digunakan pada pengukuran absorbansi sampel 

memiliki prinsip spektroskopi yang berkaitan dengan produksi, pengukuran, dan 

interpretasi spektrum yang timbul dari interaksi radiasi elektromagnetik dengan 

suatu zat. Ada banyak metode spektroskopi yang berbeda untuk memecahkan 

berbagai masalah analitis. Metode spektroskopi sangat informatif dan banyak 

digunakan baik untuk analisis kuantitatif maupun kualitatif. Metode spektroskopi 

berdasarkan penyerapan atau emisi radiasi dalam rentang frekuensi ultraviolet 

(UV), Visible (Vis), inframerah (IR), dan radio (resonansi magnetik nuklir, NMR) 

paling sering ditemukan di laboratorium. Spektrofotometri serapan merupakan 

pengukuran suatu interaksi radiasi elektromagnetik dan molekul atau atom dari 

suatu zat kimia. Teknik yang sering digunakan dalam analisis farmasi meliputi 

spektrofotometri ultraviolet, cahaya tampak, dan serapan atom. Jangkauan 

panjang gelombang untuk daerah ultraviolet adalah 190-380 nm, daerah cahaya 

tampak (visible) adalah 380-780 nm, daerah inframerah dekat 780-300 nm, dan 

daerah inframerah 2,5-40 µm atau 4000-250 cm
-1

 (Dirjen POM, 1995). 

Spektroskopi dalam rentang ultraviolet-visible (UV-Vis) adalah salah satu 

teknik laboratorium yang paling banyak digunakan dalam analisis. Radiasi 

elektromagnetik pada spektrum UV-Vis berkisar dalam panjang gelombang antara 

200-700 nm. Panjang gelombang UV berkisar antara 200-350 nm dan Vis 350-

700 nm. Sehingga spektroskopi UV-Vis digunakan untuk analisis absorbansi 

kuantitatif. Tujuan spektroskopi absorpsi kuantitatif adalah untuk menentukan 

konsentrasi analit dalam larutan sampel. Penentuan ini didasarkan pada 

pengukuran jumlah cahaya yang diserap saat melewati larutan sampel. Di mana 

panjang gelombang yang digunakan untuk analisis kuantitatif adalah panjang 

gelombang maksimum. Seperti pada penelitian ini, digunakan spektrofotometri 

visible, karena menggunakan cahaya tampak dengan panjang gelombang berkisar 

antara 380-780 nm dan sangat sederhana jika dibandingkan dengan metode yang 

lainnya. Selain itu,  panjang gelombang maksimum pada glukosa adalah 660 nm 

(Syabatini, 2010). 

2.6 Tinjauan Diabetes Mellitus dengan Radikal Bebas 

Di  dalam sel terdapat keseimbangan antara eliminasi antioksidan dengan 

radikal bebas. Peningkatan radikal bebas dan berkurangnya potensi antioksidan 



20 

 

 

mempunyai pengaruh antara diabetes mellitus dengan stres oksidatif. Stres 

oksidatif dan radikal bebas secara langsung meningkat dikarenakan 

hiperglikemik. Xantin oksidase, sintetase oksida nitrat dan NADPH adalah enzim 

yang berperan penting dalam sumber oksigen reaktif pada diabetes mellitus. 

Dalam jalur poliol (sorbitol), peningkatan metabolisme glukosa menyebabkan 

produksi radikal superoksida juga meningkat. Di mana terjadi hubungan antara 

peroksidasi lipid dan tingkat glukosa yang terganggu. Pada penelitian juga 

ditemukan bahwa pada pasien diabetes dengan hiperglikemik, radikal superoksida 

merupakan tahap pertama dari stres oksidatif. Pada kondisi hiperglikemia pula, sel 

endotel menjadi pemicu meningkatnya jumlah oksigen reaktif (superoksida) yang 

akan berkembang pada penderita diabetes (Khan, et al., 2015). 

2.7 Tinjauan Diabetes Mellitus dengan Hiperglikemia 

Hiperglikemia ditandai dengan kadar glukosa darah yang meningkat secara 

tiba-tiba diakibatkan oleh suatu penyakit, infeksi, stres, dan terapi kortison. Tubuh 

yang jarang bergerak (olahraga), penambahan berat badan atau makan sejumlah 

besar makanan yang mengandung karbohidrat juga dapat menyebabkan tingkat 

kenaikan glukosa darah. Dalam kondisi stres dan sakit, hormon insulin yang 

diproduksi oleh pankreas akan mengalami peningkatan, pada akhirnya juga akan 

meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Hormon insulin berfungsi untuk 

mengatur kenaikan glukosa dalam darah, namun tidak pada pasien diabetes karena 

pankreas mengalami gangguan dan tidak dapat menghasilkan insulin tambahan 

untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh 

sel β pankreas yang  berperan dalam regulasi glukosa darah. Oleh sebab itu, 

pasien dengan gangguan fungsi pankreas akan lebih mudah mengalami 

hiperglikemia seperti pada pasien Diabetes Mellitus (Binfar, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3-7 Hubungan Glukosa Darah dan Hiperglikemia 
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 Diabetes Mellitus sangat erat kaitannya dengan disfungsi sel ß pankreas 

yang mempengaruhi sekresi insulin. Sekresi insulin dari pankreas akan 

mengurangi produksi glukosa oleh hati, meningkatkan penyerapan glukosa oleh 

otot rangka, dan menekan pelepasan asam lemak dari jaringan lemak. Namun, jika 

sel ß pankreas tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka ketiga proses 

dari sekresi insulin tersebut akan mengalami gangguan pula. Penurunan sekresi 

insulin akan mengurangi sinyal insulin pada jaringan targetnya. Konsentrasi 

glukosa dan asam lemak yang meningkat dalam aliran darah akan memperburuk 

sekresi dan resistensi insulin. Resistensi insulin terjadi akibat dari kurangnya efek 

biologis insulin yang mengakibatkan pembuangan glukosa dalam otot dan 

penekanan produksi glukosa endogen menjadi terganggu. Pada pasien DM tipe 2, 

produksi glukosa endogen mengalami peningkatan sehingga GDP terganggu yang 

mengakibatkan hiperinsulinemia (kelebihan insulin). Pada akhirnya menjadikan 

otot resisten terhadap insulin dan disebut dengan resistensi insulin. Jalur resistensi 

insulin akan mempengaruhi aktivitas insulin pada jaringan target yang 

menyebabkan sirkulasi asam lemak meningkat dan terjadinya hiperglikemia 

(Stumvoll, et al., 2005). 

2.8 Tinjauan Induksi Aloksan 

Aloksan ditemukan oleh von Liebig dan Wohler pada tahun 1828 dan 

merupakan turunan pirimidin dengan kandungan oksigen yang kemudian disebut 

dengan aloksan hidrat karena mengandung molekul air. Nama Aloksan berasal 

dari dua kata, yaitu Alantoin dan asam oksalurat. Alantoin adalah produk asam 

urat hasil ekskresi janin alantois dan asam oksalurat berasal dari asam oksalat dan 

urea di dalam urin. Induksi aloksan pertama kali digunakan untuk diabetes adalah  

penelitian kelinci oleh Dunn, Sheehan dan McLetchie (1943). Aloksan dibuat 

dengan mengoksidasi asam urat dengan asam nitrat, dan Monohidrat dibuat 

dengan mengoksidasi asam barbiturat dengan kromium trioksida (Rohilla, et al., 

2012). Pada penelitian yang dilakukan oleh Ajiboye, Oloyede, & Salawu (2016) 

untuk menginduksi diabetes digunakan aloksan monohidrat 150 mg / kg berat 

badan (Osinubi, Ajayi, & Adesiyun, 2006) yang diberikan secara intraperitoneal 

pada hewan uji tikus albino sebanyak 36 ekor. Sebelumnya telah ditentukan kadar 

glukosa darah puasa tikus setelah 12 jam puasa. Setelah diinduksi dan ditunggu 
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selama 48 jam, diambil darahnya melalui arteri pada ekor hewan ini yang 

digunakan untuk menentukan kadar glukosa darah dengan menggunakan Accu-

check glucometer. Tikus dengan kadar glukosa darah puasa antara 250 dan 400 

mg / dL dianggap diabetes (Ozougwu, 2010). 

2.9 Antioksidan 

Antioksidan merupakan zat yang diproduksi sebagai suplemen makanan. 

Antioksidan berfungsi untuk menstabilkan atau menonaktifkan radikal bebas 

sebelum berikatan dengan sel. Hingga sekarang, antioksidan telah berkembang 

menjadi lebih kompleks (enzimatik dan non-enzimatik) yang bekerja secara 

sinergis, dan saling terkait satu sama lain untuk melindungi sel dan sistem organ 

demi melawan kerusakan sel tubuh akibat dari radikal bebas. Idealnya, 

antioksidan harus mudah diserap dan mampu melawan radikal bebas, serta 

mengkelat logam redoks secara fisiologis. Zat tersebut harus bekerja dalam 

larutan berair dan / atau domain membran dan efek ekspresi gen secara positif. 

Antioksidan endogen berperan untuk menjaga fungsi seluler agar tetap optimal 

agar tubuh tetap sehat. Jika tubuh mengalami stres oksidatif, antioksidan endogen 

tidak cukup untuk mengoptimalkan kesehatan tubuh secara normal. Contoh 

antioksidan enzimatik yang paling efisien adalah glutasion peroksidase, katalase 

dan superoksida dismutase. Sedangkan antioksidan non-enzimatik adalah vitamin 

E dan C, antioksidan tiol (glutasion, thioredoksin dan asam lipoat), melatonin, 

karotenoid, flavonoid alami, dan senyawa lainnya (Golbidi et al., 2011). 

Seperti pada penelitian ini, digunakan daun Mangifera indica dan Syzygium 

polyanthum yang mengandung Flavonoid sebagai antioksidan non-enzimatik. 

Flavonoid yang terdapat pada Mangifera indica adalah Mangiferin (Shinde et al., 

2015), sedangkan pada Syzygium polyanthum adalah kuersetin dan fluoretin 

(Prahastuti et al., 2011). 

2.10 Tinjauan Obat Tradisional Hiperglikemia 

Apabila penatalaksanaan terapi tanpa obat (pengaturan diet dan olah raga) 

belum berhasil mengendalikan kadar glukosa darah penderita, maka perlu 

dilakukan langkah berikutnya berupa penatalaksanaan terapi obat, baik dalam 

bentuk terapi obat modern ataupun tradisional. Terapi obat modern dapat 

dilakukan dengan obat hipoglikemik oral, terapi insulin, atau kombinasi 
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keduanya. Terapi yang dilakukan adalah berkonsentrasi pada gejala utama 

Diabetes Mellitus yaitu hiperglikemia. Karena itu, tujuan farmakoterapi obat 

antidiabetes adalah menormalkan kadar glukosa darah. Khususnya terapi 

antihiperglikemik yang berfungsi untuk memperlambat penyerapan glukosa dari 

usus, meningkatkan sekresi insulin oleh sel, atau meningkatkan sensitivitas insulin 

pada jaringan target. Sayangnya, obat antidiabetes oral ini memiliki banyak efek 

samping seperti hipoglikemia, penambahan berat badan, disfungsi hati, dan lain-

lain. Oleh karena itu, banyak pasien diabetes cenderung menggunakan terapi 

alternatif atau obat herbal tradisional (Widyawati, et al., 2015). 

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan 

tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran 

dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, 

dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat 

(Permenkes RI No. 007, 2012). Obat tradisional juga memiliki peluang sebagai 

terapi dengan pendekatan multikomponen. Terapi Herbal Multikomponen (MCH) 

cukup menguntungkan jika dihubungkan dengan ketergantungan, keamanan, 

efisiensi dan biaya dibandingkan dengan terapi alopati modern, terutama dalam 

pengobatan penyakit jangka panjang. Kemajuan pesat dalam ilmu farmasi telah 

menambah minat dalam terapi kombinasi untuk kemanjuran dan keamanan klinis 

yang lebih baik, terutama dalam kasus penyakit yang rumit. Kelebihan dari terapi 

multikomponen adalah untuk mengurangi dosis individu yang diperlukan 

dibandingkan dengan terapi monokomponen, membatasi efek samping, memiliki 

tingkat kegagalan pengobatan yang lebih rendah, rasio fatalitas kasus yang 

berkurang, pengembangan resistensi yang lambat, dan akibatnya, lebih sedikit 

biaya dalam suatu pengembangan obat (Sharma A.T., et al., 2011). 

Oleh sebab itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan 

pendekatan terapi herbal multikomponen menggunakan bahan uji kombinasi 

ekstrak Mangifera indica dan Syzygium polyanthum yang akan dibandingkan 

dengan obat kimiawi yaitu Glibenklamid. 

2.11 Tinjauan Tikus Wistar 

Hewan model yang digunakan pada penelitian ini adalah tikus putih jantan 

(Rattus norvegicus) karena mudah untuk didapatkan dan memiliki harga yang 
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terjangkau. Selain itu, tikus memiliki kesamaan anatomis dan fisiologis dengan 

manusia karena termasuk hewan mamalia. Manusia dan mamalia adalah 

organisme yang sangat kompleks dimana organnya mencapai fungsi fisiologis 

yang berbeda dengan cara yang sangat terintegrasi dan teratur. Mamalia juga 

memiliki organisme pada berbagai tingkatan: molekul, sel, organ dan fungsi 

fisiologis yang sama baik dalam kondisi sehat ataupun sakit. Semua itu diperlukan 

untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang mekanisme tubuh terutama dalam 

penelitian yang menggunakan pendekatan in vitro. Mengambil sampel darah dari 

tikus diperlukan untuk berbagai macam penelitian ilmiah. Penting untuk diingat 

bahwa pengambilan darah dapat membuat hewan mengalami stress yang akan 

berdampak pada hasil data penelitian. Sehingga diperlukan teknik yang baik dan 

berusaha agar tikus mengalami tingkat stress sesedikit mungkin. Teknik 

pengambilan darah dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengambilan darah yang tidak memerlukan anestesi (vena saphenous dan 

dorsal pedal). 

2. Pengambilan darah yang membutuhkan anestesi (vena ekor, orbital sinus, 

dan vena jugular). 

3. Prosedur terminal (cardiac puncture, posterior vena cava, axillary vessels, 

dan orbital sinus). 

Untuk meminimalkan rasa sakit dan stress pada hewan, disarankan agar 

semua teknik pengambilan darah dipraktekkan pada tikus yang diberi anestesi 

atau yang baru dimatikan agar peneliti merasa nyaman dan mampu untuk 

melakukan prosedur tanpa menyebabkan kerusakan pada hewan. Rata-rata, 

volume darah total pada tikus adalah 6-8% dari berat tubuhnya, atau 6-8 mL darah 

per 100 g berat badan. Hewan yang kurus akan memiliki volume darah yang 

relatif lebih besar per massa tubuh, karena luas permukaan yang lebih besar. 

Hewan yang lebih muda, terutama yang baru lahir, memiliki volume darah lebih 

tinggi secara proporsional daripada hewan yang lebih tua. Sinus orbital, vena 

jugularis, atau vena saphena biasanya akan menghasilkan lebih banyak darah (0,2-

0,3 mL dalam ukuran rata-rata tikus dewasa) daripada pada ekor atau vena pedal 

dorsal. Pengumpulan darah dari sinus orbital atau dengan tusukan pada jantung 

akan menghasilkan 0,8-1,0 mL. Posterior vena cava dan pembuluh aksiler 
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biasanya memberikan volume darah yang lebih kecil. Oleh karena itu, penelitian 

ini akan dilakukan pengambilan darah pada jantung daripada sinus orbital. Karena 

darah tidak boleh diambil dari sinus orbital lebih sering, atau hanya sekali dalam 

dua minggu, selain itu karena sinus orbital terletak pada organ mata. Bila tidak 

dilakukan dengan benar, pengambilan darah dari sinus orbital dapat menyebabkan 

masalah ireversibel seperti kebutaan atau ulkus okular. Lagipula masih ada 

metode lain yang lebih manusiawi (Hoff, 2000). 

Pengambilan sampel darah yang dilakukan adalah untuk mengukur kadar 

glukosa darah pada hewan uji yang menderita diabetes yang mengacu pada kadar 

glukosa darah tikus adalah sebagai berikut: 

Tabel II. 3 Kadar Glukosa Darah pada Rattus norvegicus jantan 

(Ozougwu, 2010 & Taguchi, 1985). 

No. Kadar  Parameter 

1. 105,2 ± 14,2 mg/dL Glukosa darah tikus normal 

2. 250 – 400 mg/dL GDP tikus diabetes 

 


