
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Diabetes Melitus 

a. Definisi Diabetes Melitus 

Diabetes Melitus merupakan penyakit yang timbul karena suatu 

gangguan  dari pankreas. Pankreas adalah organ tubuh yang biasa 

menghasilkan insulin dan sangat berperan dalam metabolisme glukosa 

bagi sel tubuh yang biasa ditandai dengan naiknya kadar gula darah 

(hiperglikemik) dan tingginya kadar gula dalam urin (glukosuria). Hal 

ini disebabkan tubuh kekurangan insulin yang mengakibatkan 

kelainan metabolisme (Sudewo, 2004). 

Nama diabetes melitus diperoleh dari bahasa latin yang berasal dari 

kata Yunani, “Diabetes” yang berarti pancuran dan “Mellitus” yang 

berartimadu. Definisi lain mengatakan diabetes melitus adalah 

penyakit yang disebabkan oleh gagalnya penguraian zat gula di dalam 

tubuh (darah) pada tubuh normal. Zat gula harus diurai menjadi 

glukosa dan glikogen oleh hormon insulin yang diproduksi sel beta 

pankreas. Glukosa dan glikogen inilah yang kemudian oleh tubuh 

melalui proses metabolisme atau pembakaran diubah menjadi energi 

(Hartini, 2009). 



      Diabetes Melitus erat kaitannya dengan mekanisme pengaturan 

gula normal. Pada kondisi normal, kadar gula tubuh akan selalu 

terkendali, berkisar sekitar 70-110 mg/dl, oleh pengaruh kerja hormon 

insulin yang diproduksi oleh kelenjar pankreas. Setiap sehabis makan, 

terjadi penyerapan makanan seperti tepung-tepungan (karbohidrat) di 

usus dan kadar gula darah akan meningkat. Peningkatan kadar gula 

darah ini akan memicu hormon insulin oleh kelenjar pankreas. Berkat 

pengaruh hormon insulin ini, gula dalam darah sebagian besar akan 

masuk ke dalam berbagai macam sel tubuh (terbanyak sel otot) dan 

akan digunakan sebagai bahan energi dalam sel tersebut. Sel otot 

kemudian menggunakan gula untuk beberapa keperluan yakni sebagai 

energi, sebagian disimpan sebagai glikogen dan jika masih ada sisa, 

sisa tersebut diubah menjadi lemak dan protein (Aulia, 2009). 

b. Klasifikasi Diabetes Melitus 

Klasifikasi DM yang dianjurkan oleh PERKENI adalah yang 

sesuai dengan anjuran klasifikasi DM American Diabetes Association 

(ADA) 2007. 

Klasifikasi etiologi diabetes melitus, menurut ADA 2007 adalah 

sebagai berikut: 

i. Diabetes tipe 1 (disebabkan karena destruksi sel beta, defisiensi 

insulin absolut): 

a)  Autoimun.  

b)  Idiopatik. 



Diabetes melitus tipe 1, diabetes anak-anak (childhood-onset 

diabetes, juvenile diabetes, insulin-dependent diabetes mellitus, 

IDDM) adalah diabetes yang terjadi karena berkurangnya rasio 

insulin dalam sirkulasi darah akibat hilangnya sel beta penghasil 

insulin pada pulau-pulau Langerhans pankreas. IDDM dapat 

diderita oleh anak-anak maupun orang dewasa. 

Pada diabetes tipe 1, terjadi radang pada kelenjar pankreas, 

disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya virus. Terjadi 

kerusakan pada sel beta pankreas melalui reaksi yang dinamakan 

sebagai reaksi autoimun, akibat kerusakan tersebut pankreas gagal 

untuk menghasilkan hormon insulin sehingga disebut sebagai 

Diabetes Melitus Tergantung Insulin/Insulin Dependent Diabetes 

Melitus (IDDM). Kasus diabetes tipe 1 biasa ditemukan pada 

penderita berusia muda. 

ii.    Diabetes tipe 2  

      Bervariasi mulai yang terutama dominan resistensiinsulin 

disertai defesiensi insulin relatif sampai yang terutama defek 

sekresi insulin disertai resistensi insulin. 

iii.   Diabetes tipe lain. 

Tipe ini berhubungan dengan kelainan defek genetik pada sel 

beta pankreas, defek genetik dari kerja insulin, penyakit eksokrin 

pankreas, kelainan hormonal, obat-obatan, infeksi, sebab 

imunologi dan penyebab lain. 



a) Defek genetik fungsi sel beta : 

1) Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY) 1, 2, 3. 

2) DNA mitokondria. 

b) Defek genetik kerja insulin. 

c) Penyakit eksokrin pankreas. 

1) Pankreatitis. 

2) Tumor/ pankreatektomi. 

3) Pankreatopati fibrokalkulus. 

d) Endokrinopati. 

1) Akromegali. 

2) Sindroma Cushing. 

3) Feokromositoma. 

4) Hipertiroidisme. 

e) Karena obat / zat kimia. 

1) Pentamidin, asam nikotinat. 

2) Glukokortikoid, hormon tiroid. 

3) Tiazid, dilantin, interferon alfa dan lain-lain. 

f) Infeksi: rubella kongenital, sitomegalovirus. 

g) Sebab imunologi yang jarang: antibodi insulin. 

Sindrom genetik lain yang berkaitan dengan DM: Sindrom 

Down,Sindrom Klinefelter, Sindrom Turner dan lain-lain. 

iv.   Diabetes Melitus Gestasional (DMG) 

.                       



c. Patofisiologi Diabetes Melitus (Brunner & Suddarth, 2002) 

i.  Diabetes Tipe I 

Terdapat ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin karena 

sel-sel pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun. Glukosa 

yang berasal dari makanan tidak dapat disimpan dalam hati 

sehingga tetap berada dalam darah dan menimbulkan 

hiperglikemia postprandial (sesudah makan). 

Jika konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi, ginjal tidak 

dapat menyerap kembali semua glukosa yang tersaring keluar 

akibatnya glukosa tersebut diekskresikan dalam urin (glukosuria). 

Ekskresi ini akan disertai oleh pengeluaran cairan dan elektrolit 

yang berlebihan, keadaan ini dinamakan diuresis osmotik. Pasien 

mengalami peningkatan dalam berkemih (poliuria) dan rasa haus 

(polidipsi). 

ii.  Diabetes tipe 2 

Terdapat dua masalah utama yang berhubungan dengan 

insulin, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. 

Normalnya insulin akan terikat dengan reseptor khusus pada 

permukaan sel. Sebagai akibat terikatnya insulin dengan reseptor 

tersebut, terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme 

glukosa di dalam sel. Resistensi insulin pada diabetes tipe II 

disertai dengan penurunan reaksi intrasel, dengan demikian 

insulin menjadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan 



glukosa oleh jaringan.Untuk mengatasi resistensi insulin dan 

mencegah terbentuknya glukosa dalam darah harus terdapat 

peningkatan insulin yang disekresikan. Pada penderita toleransi 

glukosa terganggu, keadaan ini terjadi akibat sekresi insulin yang 

berlebihan dan kadar glukosa akan dipertahankan pada tingkat 

yang normal atau sedikit meningkat. Namun jika sel-seltidak 

mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan akan insulin maka 

kadar glukosa akan meningkat danterjadi diabetes tipe II. 

Meskipun terjadi gangguan sekresi insulin yang merupakan 

ciri khas diabetes tipe II, namun terdapat jumlah insulin yang 

adekuat untuk mencegah pemecahan lemak dan produksi badan 

keton. Oleh karena itu, ketoasidosis diabetik tidak terjadi pada 

diabetes tipe II. Meskipun demikan, diabetes tipe II yang tidak 

terkontrol dapat menimbulkan masalah akut lainnya yang 

dinamakan sindrom hiperglikemik hiperosmoler nonketotik. 

Akibat intoleransi glukosa yang berlangsung lambat dan 

progresif, maka awitan diabetes tipe II dapat berjalan tanpa 

terdeteksi, gejalanya sering bersifat ringan dan dapat mencakup 

kelelahan, iritabilitas, poliuria, polidipsia, luka pada kulit yang 

tidak sembuh-sembuh, infeksi dan pandangan yang kabur. 

 

 

 



          iii.  Diabetes Gestasional 

Terjadi pada wanita yang tidak menderita diabetes sebelum 

kehamilannya. Hiperglikemia terjadi selama kehamilan akibat 

sekresi hormon-hormon plasenta. Sesudah melahirkan bayi, 

kadar glukosa darah pada wanita yang menderita diabetes 

gestasional akan kembali normal. 

d. Penatalaksanaan Diabetes Melitus 

Dalam jangka pendekpenatalaksanaan DM bertujuan untuk 

menghilangkan keluhan atau gejala. Sedangkan tujuan jangka panjang 

adalah untuk mencegah komplikasi. Tujuan tersebut dilaksanakan 

dengan cara menormalkan kadar glukosa, lipid, insulin (PERKENI, 

2006) 

i.  Terapi Non Farmakologis 

a)   Edukasi 

Keberhasilan pengelolaan diabetes mandiri membutuhkan 

partisipasi aktif  pasien, keluarga, dan masyarakat dalam menuju 

perubahan perilaku pasien itu sendiri. Untuk mencapai 

keberhasilan perubahan perilaku dibutuhkan edukasi yang 

komprehensif dan upaya peningkatan motivasi. 

Edukasi kepada pasien meliputi pemahaman tentang : 

1) Perjalanan penyakit diabetes 

2) Makna dan perlunya pengendalian dan pemantauan diabetes 

melitus 



3) Penyulit diabetes melitus dan resikonya 

4) Intervensi farmakologis dan non-farmakologis serta target 

perawatan 

5) Interaksi antara asupan makanan, aktifitas fisik dan obat 

hipoglikemik oral atau insulin serta obat-obat lain. 

6) Cara pemantauan glukosa darah dan pemahaman hasil glukosa 

darah atau urin mandiri (hanya jika pemantauan glukosa darah 

mandiri tidak tersedia) 

7) Mengatasi sementara keadaan gawat darurat seperti rasa sakit 

atau hipoglikemia 

8) Pentingnya latihan jasmani yang teratur 

9) Masalah khusus yang dihadapi, misalnya hiperglikemia pada 

kehamilan  

10) Pentingnya perawatan diri 

11) Cara menggunakan fasilitas kesehatan (PERKENI, 2006). 

b)  Diet 

Prinsip pengaturan makan pada penderita diabetes hampir 

sama dengan pengaturan untuk masyarakat umum, yaitu makanan 

yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi 

masing-masing individu. Pada penderita diabetes perlu ditekankan 

pentingnya keteraturan makan dalam hal jadwal makan, jenis dan 

jumlah makanan, terutama pada mereka yang menggunakan obat 

penurun kadar glukosa darah atau insulin (PERKENI, 2006). 



Komposisi makanan yang dianjurkan pada penderita diabetes 

melitus terdiri dari : 

1) Karbohidrat 

Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45-65% dari total 

asupan energi. Makanan yang dikonsumsi harus mengandung 

lebih banyak karbohidrat, terutama yang berserat tinggi. 

Penderita diabetes melitus juga dianjurkan untuk makan tiga 

kali sehari untuk mendistribusikan asupan karbohidrat dalam 

sehari (PERKENI, 2006). 

2) Lemak 

Asupan lemak yang dianjurkan sekitar 20-25% dari total 

kebutuhan kalori. Lemak yang dianjurkan untuk dikonsumsi 

adalah yang berasal dari sumber asam lemak tidak jenuh 

(MUFA/Mono Unsaturated Fatty Acid), membatasi PUFA 

(Poly Unsaturated Fatty Acid) dan asam lemak jenuh. Contoh 

bahan makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak 

trans antara lain daging berlemak dan susu penuh (PERKENI, 

2006; ADA, 2008). 

3) Protein 

Total protein yang dianjurkan adalah 15-20% dari total 

asupan energi. Sumber protein yang baik adalah ikan, seafood, 

daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, produk susu rendah 

lemak, kacang-kacangan, tahu, tempe (PERKENI, 2006). 



4) Garam 

Anjuran asupan natrium untuk penderita diabetes sama 

dengan anjuran untuk masyarakat umum yaitu tidak boleh 

lebih dari 3000 mg atau sama dengan 6-7 g (1 sendok teh) 

garam dapur. Selain garam dapur, vetsin dan soda juga 

merupakan sumber natrium (PERKENI, 2006). 

5) Serat 

Anjuran konsumsi serat adalah ± 25 g/hari, diutamakan 

serat laut. Penyandang diabetes dianjurkan mengkonsumsi 

cukup serat dari kacang-kacangan, buah, dan sayuran serta 

sumber karbohidrat yang tinggi serat, karena mengandung 

vitamin, mineral, serat dan bahan lain yang baik untuk 

kesehatan (PERKENI, 2006). 

6) Pemanis 

Pemanis aman digunakan sepanjang tidak melebihi batas 

aman (ADI/Acceptable Daily Intake) yang ditetapkan oleh 

Food and Drug Administration (FDA). Pemanis 

dikelompokkan menjadi : 

i) Pemanis bergizi, yaitu gula alkohol (isomalt, lacticol, 

maltitol, mannitol, sorbitol, xylitol) dan fruktosa. 

ii) Pemanis tak bergizi, yaitu aspartam, sakarin, 

acesulfame potassium, sukralose, neotame. 



Kebutuhan kalori untuk penderita diabetes melitus bersifat 

individual karena ditentukan oleh berbagai macam faktor 

seperti jenis kelamin, umur, aktifitas fisik, atau pekerjaan dan 

berat badan penderita (PERKENI, 2006).  

c)  Latihan Jasmani 

Latihan jasmani selain untuk menjaga kebugaran juga dapat 

menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas insulin, 

sehingga akan memperbaiki kendali kadar glukosa darah. Latihan 

jasmani yang dianjurkan berupa latihan jasmani yang bersifat 

aerobik seperti jalan kaki, bersepeda santai, jogging, dan 

berenang. Latihan jasmani ini dilakukan secara teratur (3-4 kali 

seminggu selama kurang lebih 30 menit) (PERKENI, 2006). 

Latihan jasmani sebaiknya disesuaikan dengan umur dan 

status kesegaran jasmani, contohnya penderita diabetes melitus 

dengan komplikasi perifer neuropati dianjurkan untuk 

mengurangi sensasi nyeri pada bagian ekstrimitas sehingga 

pilihan aktivitas yang dapat dilakukan berupa berenang, 

bersepeda atau latihan-latihan yang banyak menggunakan lengan 

(ADA, 2008) 

ii.  Terapi Farmakologis 

a) Obat Hipoglikemik Oral (OHO) 

1) Memicu produksi insulin 

 



1.a. Sulfonilurea 

Sulfonilurea merupakan obat hipoglikemik 

oral dengan efek utama meningkatkan sekresi insulin 

oleh sel beta pankreas sehingga jika pankreas dari 

penderita sudah tidak mampu mensisnsetis insulin, 

penggunaan obat ini menjadi tidak efektif (PERKENI, 

2006; Lehne, 2007). 

Efek hipoglikemik sulfonilurea adalah dengan 

merangsang channel K yang tergantung pada ATP 

dari sel beta pankreas. Bila sulfonilurea terikat pada 

reseptor (SUR) channel tersebut maka akan terjadi 

penutupan. Keadaan ini akan menyebabkan terjadinya 

penurunan permeabilitas  K pada membran sel beta, 

terjadi depolarisasi  membrane dan membuka channel 

Ca tergantung voltase, dan menyebabakan 

peningkatan  Ca intrasel.  Ion Ca akan terikat pada 

Calmodulin, dan menyebabkan eksositosis granul 

yang mengandung insulin. 

Sulfonilurea terbagi menjadi dua kelompok 

yaitu sulfonilurea generasi pertama (asetoheksaid,  

klorpropamid, tolazamid, tolbutaid) dan generasi 

kedua (glibenklamid, glipizid, glimepirid). Efek 

samping dari obat golongan ini adalah hipoglikemia 



sehingga penggunaanya memerlukan perhatian 

terutama pada orang tua, penderita dengan gangguan 

faal ginjal dan hati, kurang nutrisi serta penyakit 

kardiovaskuler (PERKENI, 2006; Lehne, 2007). 

Semua golongan sulfonilurea diabsorpsi 

dengan baik setelah pemberian oral. Dapat diminum 

bersama makanan kecuali glipizid. Tolbutamid, 

gliburid, glipizid lebih efektif diminum 30 menit 

sebelum makan. Generasi 1 lebih mudah lepas ikatan 

proteinnya jika digunakan bersama dengan obat yang 

terikat pada protein yang sama (warfarin). 

1.b. Glinid  

Glinid merupakan obat hipoglikemik oral yang 

memiliki mekanisme kerja yang sama dengan 

sulfonilurea, yaitu dengan menstimulasi pankreas 

untuk mensekresi insulin. Obat ini diabsorbsi dengan 

cepat setelah pemberian secara oral dan diekskresi 

secara cepat melalui hati sehingga penggunaanya pada 

penderita dengan gangguan fungsi hati diperlukan 

perhatian khusus, karena akan memperlambat 

metabolisme dari obat ini sehingga dapat 

mengakibatkan hipoglikemi (PERKENI, 2006; Lehne, 

2007). 



Golongan glinid dibagi menjadi 2, yaitu repaglinid 

dan nateglinid. Digunakan untuk mengontrol kadar 

glukosa darah setelah makan. Repaglinid diserap 

secara cepat segera setelah dimakan, mencapai kadar 

puncak di dalam darah dalam 1 jam. 

2) Meningkatkan sensitivitas terhadap insulin 

2.a. Tiazolidinedion 

Saat ini terdapat dua tiazolinedion di Indonesia 

yaitu rosiglitazon dan pioglitazon. Obat golongan ini 

memperbaiki kadar glukosa darah dan menurunkan 

hiperinsulinaemia (tingginya kadar insulin)  dengan 

meningkatkan kerja insulin (menurunkan resistensi 

insulin) pada  penyandang diabetes melitus tipe 2. 

Obat golongan ini juga menurunkan  kadar trigliserida 

dan asam lemak bebas. 

Tiazolidinedion, yang juga dikenal dengan glitazon, 

bekerja dengan cara berikatan pada peroxsisome 

proliferator activated receptor gamma (PPARɤ), 

suatu reseptor inti di sel otot dan sel lemak. Golongan 

ini mempunyai efek menurunkan resistensi insulin 

dengan meningkatkan jumlah protein pengangkut 

glukosa (glukosa transporter), sehingga 



menungkatkan ambilan glukosa di perifer (PERKENI, 

2006). 

Glitazone diabsorbsi dengan cepat dan konsnetrasi 

tertinggi terjadi setelah 1-2 jam dan makanan tidak 

mempengaruhi farmakokinetik obat ini. Waktu paruh 

berkisar antara 3-4 jam bagi rosiglitazone dan 3-7 jam 

bagi pioglitazon. 

Efek samping yang paling menonjol dari 

penggunaan tiazolidinedion adalah dapat meretensi 

cairan, sehingga terjadi edema dan penambahan berat 

badan (2-3 kg). Karena efeknya ini, pemakaian obat 

golongan ini dikontraindikasikan pada pasien dengan 

gagal jantung kelas I-IV. Selain itu, tiazolidinedion 

juga bersifat hepatotoksik sehingga obat ini 

dikontraindikasikan juga untuk penderita dengan 

gangguan faal hati dan dalam penggunaanya pasien 

diminta untuk melakukan pamantauan hati secara 

berkala (PERKENI, 2006; Lehne, 2007). 

2.b. Metformin   

Terdapat dalam konsentrasi yang tinggi di dalam 

usus dan hati, tidak dimetabolisme tetapi secara cepat 

dikeluarkan melalui ginjal. Karena cepatnya proses 

tersebut maka metformin biasanya diberikan 2-3x 



sehari kecuali dalam bentuk extended release. 

Pengobatan dengan dosis maksimal akan dapat 

menurunkan A1C sebesar 1-2%. Efek samping yang 

dapat terjadi adalah asidosis laktat, dan untuk 

menghindarinya sebaiknya tidak diberikan pada 

pasian dengan gangguan funsi ginjal (kreatinin > 1,3 

mg/dL pada perempuan dan > 1,5 mg/dL pada laki-

laki. Atau pada gangguan fungsi hati dan gagal 

jantung serta harus hati-hati pada orang lanjut usia. 

Metformin diekskresi oleh ginjal dalam bentuk yang 

tidak berubah, sehingga pada penderita diabetes 

melitus yang mengalami kerusakan ginjal, metformin 

dapat terakumulasi sampai dengan batas toksik. 

Metformin mencegah terjadinya oksidasi asam laktat 

dan hal ini dapat menyebabkan asidosis laktat (Lehne, 

2007). 

Mekanisme kerja dari metformin yaitu menurunkan 

glukosa darah melalui pengaruhnya terhadap kerja 

insulin pada tingkat seluler, distal reseptor insulin dan 

menurunkan produksi glukosa hati. Metformin 

meningkatkan pemakaian glukosa oleh sel usus 

sehingga menurunkan glukosa darah dan juga diduga 

menghambat absorpsi glukosa di usus sesudah asupan 



makan. Setelah diberikan secara oral, metformin akan 

mencapai kadar tertinggi dalam darah setelah 2 jam 

dan diekskresi lewat urin dalam keadaan utuh dengan 

waktu paruh 2,5 jam. Metformin tidak memicu sekresi 

insulin dari pankreas dan tidak mengakibatkan 

hipoglikemia. 

3) Penghambat glukosidase alfa 

3.a. Acarbose 

Acarbose bekerja dengan mengurangi absorpsi 

glukosa di usus halus, sehingga mempunyai efek 

menurunkan kadar glukosa darah sesudah makan. 

Obat golongan ini diindikasikan pada penderita 

diabetes melitus tipe 2 yang hiperglikemianya tidak 

dapat terkontrol dengan diet dan latihan jasmani. 

Acarbose dapat digunakan secara tunggal atau dapat 

dikombinasikan dengan insulin, metformin, atau 

sulfonilurea (PERKENI, 2006; Lehne, 2007). 

Efek samping yang paling sering ditimbulkan obat 

ini adalah kembung dan flatulen. Acarbose tidak 

menimbulkan efek samping hipoglikemia (PERKENI,  

2006). 

 

 



b) Terapi Insulin  

Insulin adalah hormon yang disekresi oleh sel β pankreas 

sebagai respon dari rangsangan glukosa dan perangsang-

perangsang lain seperti asam-asam amino, asam-asam lemak 

bebas, hormon-hormon lambung, stimulasi parasimpatetik, 

stimulasi beta-adrenergik (Williams, 2001). 

Indikasi terapi insulin: 

1) Penurunan berat badan yang cepat (dekompensasi 

metabolik) 

2) Hiperglikemia berat yang disertai ketosis 

3) Ketoasidosis diabetik 

4) Hiperglikemia hiperosmolar non ketotik 

5) Hiperglikemia dengan sidosis laktat 

6) Stres berat (infeksi sistemik, operasi besar, IMA, 

stroke) 

7) Diabetes melitus gestasional yang tidak terkendali 

dengan terapi gizi 

8) Gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat 

9) Gagal dengan kombinasi OHO  dosis hampir maksimal 

10) Kontraindikasi dan atau alergi terhadap OHO 

Jenis dan lama kerja insulin 

Berdasarkan lama kerjanya, insulin terbagi menjadi empat 

jenis, yaitu : 



1) Insulin kerja cepat (rapid acting insulin) 

Contoh insulin golongan ini adalah insulin lispro 

(Humalog), insulin aspart (NovoRapid) 

2) Insulin kerja pendek (short acting insulin) 

Contoh insulin golongan ini adalah human regular 

insulin (Actrapid). 

3) Insulin kerja menengah (intermediate acting insulin) 

Contoh insulin golongan ini adalah Neutral Protamine 

Hagedorn (NPH) insulin (Insulatard, Humulin N), 

insulin lente. 

4) Insulin kerja panjang (long acting insulin) 

Contoh insulin golongan ini adalah insulin glargine 

(Lantus), insulin detemir (Levemir). 

5) Insulin campuran tetap (premixed insulin) 

Contoh insulin golongan ini adalah campuran dari 70% 

NPH dan 30% human regular insulin (Mixtard, 

Humulin 30/70), campuran dari 75% insulin lispro 

protamine dan 25% insulin lispro (Humalog Mix 25). 

Efek samping terapi insulin 

Efek samping utama dari terapi insulin adalah terjadinya 

hipoglikemia, efek samping yang lain berupa reaksi imun 

terhadap insulin yang dapat menimbulkan alergi insulin dan 

resistensi insulin. 



c) Terapi Kombinasi 

Pemberian OHO maupun insulin selalu dimulai dengan 

dosis rendah, untuk kemudian dinaikkan secara bertahap sesuai 

dengan respon kadar glukosa darah. Bersamaan dengan 

pengaturan diet dan kegiatan jasmani, bila diperlukan dapat 

dilakukan pemberian OHO tunggal atau kombinasi OHO sejak 

dini. Terapi dengan OHO kombinasi, harus dipilih dua macam 

obat dari kelompok yang mempunyai mekanisme kerja 

berbeda. Bila sasaran kadar gula darah belum tercapai, dapat 

pula diberikan kombinasi tiga OHO dari kelompok yang 

berbeda atau kombinasi OHO dengan insulin. Pada pasien yang 

disertai dengan alasan klinik, seperti reaksi imunogenik, 

dimana insulin tidak mungkin dipakai, maka dipilih terapi 

dengan kombinasi 3 OHO. 

Untuk kombinasi OHO dan insulin yang banyak 

dipergunakan adalah kombinasi OHO dan insulin basal (insulin 

kerja sedang/panjang) yang diberikan pada malam hari 

menjelang tidur. Dengan pendekatan terapi tersebut pada 

umumnya dapat diperoleh kendali glukosa darah yang baik 

dengan dosis insulin yang cukup kecil. Dosis awal insulin kerja 

menengah/panjang adalah 10 unit yang diberikan sekitar pukul 

22.00, kemudian dilakukan evaluasi dosis tersebut dengan 

menilai kadar glukosa darah puasa keesokan harinya. 



Bila dengan terapi kombinasi OHO dan insulin, kadar 

glukosa darah  masih tidak terkendali, maka OHO dihentikan 

dan diberikan insulin saja (PERKENI,2006). 

2. Terapi Tradisional  

a. Sejarah penggunaan obat tradisional  

Penggunaan tanaman sebagai obat-obatan telah berlangsung 

sejak ribuan tahun yang lalu. Para ahli kesehatan bangsa Mesir 

kuno pada 2500 tahun sebelum masehi telah menggunakan 

tanaman obat-obatan. Sejumlah besar resep penggunaan produk 

tanaman untuk pengobatan berbagai penyakit, gejala-gejala 

penyakit dan diagnosanya tercantum dalam Papyrus Ehers. Bangsa 

Yunani kuno juga banyak menyimpan catatan mengenai 

penggunaan tanaman obat yaitu Hyppocrates (466 tahun sebelum 

masehi), Theophrastus (372tahun sebelum masehi) dan Pedanios 

Dioscorides (100 tahun sebelum masehi) membuat himpunan 

keterangan terinci mengenai ribuan tanaman obat dalam De 

Materia Medica. 

Di Indonesia, pemanfaatan tanaman sebagai obat-obatan juga 

telah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Tetapi penggunaan 

belum terdokumentasi dengan baik. Pada pertengahan abad ke 

XVII seorang botanikus bernama Jacobus Rontius (1592 – 1631) 

mengumumkan khasiat tumbuh-tumbuhan dalam bukunya De 

Indiae Untriusquere Naturali et Medica. Meskipun hanya 60 jenis 



tumbuh-tumbuhan yang diteliti, tetapi buku ini merupakan dasar 

dari penelitian tumbuh-tumbuhan obat oleh N.A. van Rheede tot 

Draakestein (1637 – 1691) dalam bukunya Hortus Indicus 

Malabaricus. Pada tahun 1888 di Bogor didirikan Chemis 

Pharmacologisch Laboratorium sebagai bagian dari Kebun Raya 

Bogor dengan tujuan menyelidiki bahan-bahan atau zat-zat yang 

terdapat dalam tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan untuk 

obat-obatan. Selanjutnya penelitian dan publikasi mengenai khasiat 

tanaman obat-obatan semakin berkembang.  

Simplisia merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut 

bahan-bahan obat alam yang berada dalam wujud aslinya atau 

belum mengalami perubahan bentuk (Gunawan dan Mulyani, 

2004).  

Simplisia dibagi menjadi tiga golongan, yaitu : 

1) Simplisia nabati 

Simplisia nabati adalah simplisia yang dapat berupa 

tanaman utuh, bagian tanaman, eksudat tanaman, atau 

gabungan antara ketiganya, misalnya Datura Folium dan 

Piperis nigri Fructus. 

Eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari 

tanaman atau dengan cara tertentu sengaja dikeluarkan dari 

selnya. Eksudat tanaman dapat berupa zat-zat atau bahan-



bahan nabati lainnya yang dengan cara tertentu 

dipisahkan/diisolasi dari tanamannya. 

2) Simplisia hewani 

Simplisia hewani adalah simplisia yang dapat berupa 

hewan utuh atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan 

dan belum berupa bahan kimia murni, misalnya minyak ikan 

(Oleum iecoris asselli) dan madu (Mel depuratum).  

3) Simplisia pelikan atau mineral 

Simplisia pelikan atau mineral adalah simplisia berupa 

bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah 

dengan cara sederhana dan belum berupa bahan kimia murni, 

contoh serbuk seng dan serbuk tembaga. 

Tanaman obat termasuk dalam golongan simplisia nabati. 

Secara umum pemberian nama atau penyebutan simplisia 

didasarkan atas gabungan nama spesies diikuti dengan nama 

bagian tanaman. Contoh  merica dengan nama spesies Piperis 

albi maka nama simplisianya disebut sebgai Piperis albi 

Fructus. Fructus menunjukkan bagian tanaman yang artinya 

buah. 

Obat tradisional adalah obat jadi atau obat terbungkus yang 

berasal dari bahan tmbuh-tumbuhan, hewan, mineral, dan atau 

sediaan galeniknya atau campuran dari bahan-bahan tersebut 



yang belum ada data klinisnya dan penggunaannya untuk 

kesehatan berdasarkan pengalaman (Depkes RI). 

Obat Bahan Alam (OBA) dikelompokkan menjadi tiga 

jenis antara lain jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka 

(Ahmadji, 2004). 

1) Jamu adalah obat bahan alam yang penggunaanya 

didasarkan pada pengalaman empiris yang sifatnya turun-

temurun. 

2) Obat herbal berstandar adalah sediaan obat alami dengan 

menggunakan bahan baku yang sudah terstandarisasi dan 

sudah dan sudah diajukan uji praklinik (uji khasiat dan uji 

toksisitas pada hewan uji) 

3) Fitofarmaka adalah sediaan obat alami dengan bahan baku 

yang telah distandarisasi dan telah dilakukan uji praklinik, 

yaitu uji khasiat dan uji toksisitas pada hewan uji serta uji 

klinik yaitu uji pada manusia. 

Jamu adalah ramuan obat alam yang dipersiapkan untuk 

tujuan resenter paratus (diminum pada saat itu juga) dalam 

keadaan segar tanpa mengalami proses perebusan atau 

pengolahan, ditujukan untuk menjaga kesehatan, menambah 

nafsu makan, pelangsing (umumnya hanya menggunakan 

pelarut air yang sudah direbus) (Sutrisno, 1986). Jamu harus 

memenuhi kriteria aman sesuai dengan persyaratan yang 



ditetapkan, klaim khasiat dibuktikan dengan data empiris, dan 

memenuhi persyaratan mutu tradisional dan tingkat 

pembuktiannya yaitu tingkat pembuktian umum dan medium 

(Ahmadji, 2004). 

Penggolongan jamu berdasarkan bahan bakunya dibagi 

menjadi: 

1) Jamu godogan atau rajangan yaitu yang berupa simplisia 

utuh atau simplisia yang telah dirajang kecil-kecil. 

2) Jamu cacah yaitu jamu yang berupa campuran simplisia 

yang dipotong kecil-kecil yang belum diolah dalam bentuk 

serbuk. 

3) Jamu serbuk yaitu jamu yang berbentuk serbuk biasa 

(diseduh dengan air panas) atau olah serbuk simplisia 

(param, pilis, kapsul,pil, tablet, troches, suspensi). 

4) Jamu ekstrak yaitu jamu yang berisi ekstrak simplisia 

tunggal atau campuram beberapa simplisia. 

3. Aloksan 

a. Definisi dan Sifat Kimia 

Aloksan adalah suatu substrat yang secara struktural adalah 

derivat pirimidin sederhana. Nama aloksan diperoleh dari 

penggabungan kata allantoin dan oksalurea (asam oksalurik). Nama 

lain dari aloksan adalah 2,4,5,6-tetraoxypirimidin; 2,4,5,6-

pirimidinetetron; 1,3-Diazinan-2,4,5,6-tetron (IUPAC) dan asam 



Mesoxalyurea 5-oxobarbiturat. Rumus kimis aloksan C4H2N2O4. 

Aloksan murni diperoleh dari oksidasi asam urat oleh asam nitrat. 

Aloksan adalah senyawa kimia tidak stabil dan senyawa hidrofilik. 

Waktu paruh aloksan ph 7,4 dan suhu 37°C adalah 1,5 menit. 

Aloksan merupakan bahan kimia yang digunakan untuk 

menginduksi diabetes pada binatang percobaan. Pemberian aloksan 

adalah cara yang cepat untuk menghasilkan kondisi diabetik 

eksperimental (hiperglikemik) pada binatang percobaan. 

Pada penelitian eksperimental, binatang percobaan yang sering 

digunakan adalah tikus wistar. Selain harganya murah, 

perawatannya pun mudah. Tikus wistar juga mudah 

dikembangbiakkan. Tikus wistar mempunyai kemampuan 

metabolik yang relatif cepat sehingga lebih sensitif bila digunakan 

dalam penelitian yang berhubungan dengan metabolik tubuh. 

b. Pengaruh Aloksan terhadap Kerusakan Sel β Pankreas 

Aloksan merupakan bahan kimia yang digunakan untuk 

menginduksi diabetes pada binatang percobaan. Pemberian aloksan 

merupakan cara yang cepat untuk menghasilkan kondisi diabetik 

eksperimental (hiperglikemik) pada binatang percobaan. Aloksan 

dapat diberikan secara intravena, intraperitoneal, atau subkutan 

pada binatang percobaan. Aloksan yang diinjeksikan ke hewan 

coba, merupakan suatu produk asam urat teroksidasi yang jika 

diberikan pada hewan percobaan yang cenderung merusak sel 



pulau pankreas dan menimbulkan diabetes aloksan (Dorlan, 2002). 

Mekanisme kerjanya membuat suatu siklus redok dengan cara 

pembentukan radikal seperoksida. Radikal ini mengalami dismutasi 

menjadi hidrogen peroksida (H2O2) kemudian melalui reaksi fenton 

terbentuklah radikal hidroksil yang sangat reaktif. Sehingga dapat 

merusak sel β pankreas (Hansen et al, 2007). Pada kondisi ini 

terjadi gangguan pada produksi maupun sekresi insulin. 

 

4. Ginseng Jawa 

                  

a. Sinonim 

Nama lain ginseng Jawa adalah  Talinum patens (L) Willd, Talinum 

Carssifolium Wild, Portulaca patens, Talinum reflexum Cav. 

Sedangkan nama daerahnya adalah  gelang porslen, som jawa, 

ginseng Jawa (Van Steenis, 2003). 

b. Klasifikasi Ginseng Jawa 

Kingdom: Plantae (tumbuhan) 

Subkingdom: Tracheobionta (tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi: Spermatophyta (menghasilkan biji) 



Divisi: Magnoliophyta (tumbuhan berbunga) 

Kelas: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sub Kelas: Hamamelidae 

Ordo: Caryophyllales 

Famili: Portulacaceae 

Genus: Talinum 

Spesies: Talinum paniculatumJacq Gae 

 

c. Deskripsi Ginseng Jawa 

      Ginseng Jawa (Talinum paniculatum (Jacq) Gaertn) 

merupakan tanaman yang berasal dari Amerika tropis yaitu 

Amerika Tenggara dan Selatan, yang tumbuh pada ketinggian 5 – 

1.250 m diatas permukaan laut (Wijayakusuma et all, 1996). Di 

Jawa ditanam sebagai tanaman tanaman obat, tanaman hias dan 

kadang – kadang merupakan tanaman liar. Selama ini simplisia 

Ginseng Jawa aman dikonsumsi dan khasiatnya tersebut terbukti  

dalam  pengujian ilmiah. Tanaman ginseng Jawa dapat 

dikembangkan di pekarangan atau didalam pot, mudah 

diperbanyak secara vegetatif dan sifat tanaman relatif cepat 

petumbuhannya. Pengembangan tanaman ginsengJawa pada lahan 

pekarangan secara tumpangsari dengan berbagai jenis tanaman 

mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan petani, 

pemeliharaan kesehatan keluarga, industri obat tradisional dan 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Portulacaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Talinum


keperluan lainnya. Sedangkan untuk pola budidaya tanaman pot 

ataupun pola TOGA di pekarangan juga masih diterapkan, yang 

sewaktu – waktu daunnya dapat dimanfaatkan untuk sayur atau 

obat luar. Untuk memperoleh khasiat yang optimal dari bahan 

akarnya diperlukan tanaman minimal berumur 7 bulan sampai 

lebih dari satu tahun, sedangkan untuk kebutuhan daun segar dapat 

dipanen pada tanaman berumur 3 sampai 6 bulan. 

Tanaman ini merupakan herba tahunan yang tumbuh tegak, 

tinggi, sekitar 30-60 cm, batang bercabang, di bagian bawah dan 

pangkalnya mengeras. Letak daun berhadapan, bertangkai pendek, 

berbentuk bulat telur sungsang, tepi rata, ujung dan pangkal 

runcing, panjang 3-10 cm, lebar 1,5-5 cm. Bunga majemuk dalam 

mulai ujung tangkai, berbentuk anak panjang mengampu yang 

mekar pada sore hari, warna merah ungu. Buahnya bulat, warna 

merah cokelat, berbiji kecil berwarna hitam, bulat gepang 

(Wijayakusuma, 1996). 

d. Kandungan Kimia pada Ginseng Jawa 

      Akar dari ginseng Jawa memiliki kandungan kimia berupa 

alkaloid, glikosida, dan triterpenoid (Aziz dan Rahayu, 1996). 

Sedangkan daun ginseng jawa mengandung saponin, flavonoid, 

tanin dan steroid (Kalium 41,44 %, Natrium 10,03 %, Kalsium 

2,21 %, Magnesium 5,50 % dan Besi 0,32 %).  



Saponin adalah kelompok glikosida yang terdistribusi pada 

tumbuhan tingkat tinggi. Saponin mempunyai karakteristik 

membentuk larutan koloid dalam air yang akan membentuk busa 

bila dikocok. Saponin mempunyai rasa pahit, tajam, dan obat-

obatan yang mengandung saponin biasanya menyebabkan iritasi 

membrane mukosa, merusak sel darah merah melalui hemolisis 

dan beracun khususnya pada hewan berdarah dingin. Saponin 

mempunyai berat molekul yang besar dan polaritas tinggi. Saponin 

berbentuk glikosida yang dapat dihidrolisis menjadi asam yang 

mengandung aglikon (sapogenin),  beberapa gula dan berkaitan 

dengan asam uroniat. Menurut aglikonnya, saponin dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu steroid (tetrasiklik 

triterpenoid) dan pentasiklik triterpenoid. Kedua macam senyawa 

tersebut mempunyai hubungan dengan glikosida pada atom C3 

(Trease dan Evan, 2002). 

Flavonoid termasuk senyawa fenolik yang mencakup 

sejumlah besar senyawa dalam tanaman. Golongan flavonoid dapat 

digambarkan sebagai deretan senyawa C6-C3-C6. Artinya rantai 

karbonnya terdiri dari dua gugus cincin C6 (cincin benzene 

tersubstitusi) digambarkan oleh rantai alifatik tiga karbon 

(Robinson, 1995). 

Tanin merupakan kelompok besar dengan substansi 

komplek yang secara luas terdistribusi dalam dunia tumbuhan. 



Hampir setiap famili tumbuhan meliputi spesies yang mengandung 

tannin. Tanin terdapat pada bagian spesifik tumbuhan seperti daun 

buah dan kulit (Tyler, 1998). 

e. Khasiat Ginseng Jawa 

Ginseng Jawa adalah herba tahunan yang tumbuh tegak, 

akarnya berdaging tebal, biasa dipergunakan sebagai pengganti 

kolesom. Ginseng jawa merupakan salah satu tanaman obat yang 

akar dan daunnya mempunyai banyak khasiat sebagai obat 

tradisional. Akarnya dapat digunakan sebagai tonikum, 

aphrodisiak/obat kuat, batuk-batuk, radang paru-paru, diare, haid 

tidak teratur, keputihan dan dapat memperbanyak ASI. Sedangkan 

daun segarnya dapat dipergunakan sebagai lalapan, sayur tumis, 

memperlancar ASI, untuk obat bisul dan pembengkakan (anti 

radang). 

f. Perbedaan Panax Ginseng dan Ginseng Jawa 

1) Panax Ginseng 

 

Klasifikasi :  

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

http://baitulherbal.com/wp-content/uploads/2010/11/ginseng2.jpeg


Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi :  Spermatophyta (Mengahasilkan biji) 

Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas : Magnoliopsida ( Berkeping dua / dikotil) 

Sub Kelas : Rosidae 

Ordo : Apiales 

Famili : Aralaiceae 

Genus : Panax 

Spesies : Panak ginseng L. 

Morfologi 

Habitus : herba, tinggi 10-20 cm 

Batang : Bulat, berwarna hijau ungu 

Daun : berdaun tunggal, oval, dan bergerigi serta tulang 

daunnya menyirip. Daun berwarna hijau gelap, tiap tangkai 

daun terdiri atas 5 daun muda dengan 3 ujung daunnya lebih 

lebar/besar dari 2 daun yang lain 

Bunga: Kuntum bunga ginseng adalah berwarna kelabu dan 

akan bertukar menjadi gugusan buah yang berwarna merah tua 

pada penghujung musim panas.Bunganya berukuran kecil 

seperti biji kemiri. 

Buah : berwarna merah bentuknya kecil seperti buah murbey. 

Akar : Tunggang, coklat. 

 



2) Ginseng Jawa 

            

Habitus : herba, menahun, tinggi 70-80 cm 

Batang : bulat, bercabang di bagian bawah, pangkal mengeras, 

berwarna ungu. 

Daun : tunggal, bulat telur, ujung membulat, pangkal tumpul, 

tepi rata, berwarna hijau. 

Bunga : majemuk, bentuk malai, diujung, bercabang, mahkota 

lima, bulat telur, panjang 3-4 mm, benangsari berjumlah lima 

sampai lima belas, tangkai bercabang, warna merah keunguan. 

Buah : kotak, bulat, merah kecoklatan atau kuning 

Biji : pipih, kecil, hitam 

Akar : tunggang warna coklat 

g. Penyarian dengan Infundasi 

      Penyarian adalah kegiatan penarikan zat yang dapat larut dari 

bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia yang 

disari, mengandung zat aktif yang dapat larut dan zat yang tidak 

larut seperti serat, karbohidrat, protein dan lain-lain. Penyarian 

dapat dibedakan menjadi infundasi, maserasi, perkolasi dan 

destilasi uap. 



Infundasi 

Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari 

simplisia dengan air pada suhu 90˚ selama 15 menit. Infusa di buat 

dengan cara menghaluskan simplisia yang akan digunakan. . 

Umumnya untuk 100 bagian sari diperlukan 10 bagian bahan 

(kecuali pada simplisia tertentu). Kemudian dicampur dengan air 

secukupnya (biasanya jumlah air 2 kali bobot bahan) dalam sebuah 

panci dan dipanaskan dalam tangas air selama 15 menit, dihitung 

mulai dari suhu di dalam panci mencapai 90˚C, sambil sekali-

sekali diaduk. Infusa diserkai sewaktu masih panas melalui kain 

flannel. Untuk memperoleh volume air hasil rebusan yang 

dikehendaki dilakukan dengan cara menambahkan air panas 

secukupnya melalui ampasnya. Penyarian dengan cara ini 

menghasilkan sari yang tidak stabil, dan mudah tercemar oleh 

kapang, oleh sebab itu air yang diperoleh dengan cara ini tidak 

boleh disimpan lebih dari 24 jam (Anonim, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 



B. Kerangka Teori  
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C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

Infusa Akar Ginseng Jawa dapat menurunkan kadar gula darah  pada tikus 

putih jantan yang diinduksi aloksan. 
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