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BAB 1 

KARAMUNTING 

 

Karamunting (Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Wight; Myrtus canescens Lour.; Myrtus 

tomentosa (Aiton)  Hassk.;  Rhodomyrtus parviflora Alston; Ochthocharis bornensis Bl.) 

merupakan tanaman  liar berkayu yang termasuk ke dalam famili Myrtaceae (jambu-jambuan). 

Karamunting mempunyai nama yang berbeda di beberapa daerah antara Kalamunting 

(Pekanbaru), Haramonting (Sumatera Utara), dan Harendong Sabrang (Jawa Barat). Buah 

karamunting sering dijumpai di pasar tradisional. Tanaman ini berasal dari Asia Selatan dan Asia 

Tenggara dan akhirnya menyebar ke daerah tropis dan subtropis sampai ketinggian 2400 

m.  Karamunting dapat tumbuh pada berbagai habitat dan jenis tanah. Di beberapa tempat 

tanaman ini digunakan sebagai tanaman hias mengingat warna bunganya sangat menarik. Tetapi 

di tempat lain, tanaman ini dianggap sebagai gulma (tanaman pengganggu) karena 

pertumbuhannya yang sangat cepat sehingga mengalahkan vegetasi aslinya. Karamunting 

mempunyai pertumbuhan yang cepat dan dapat mencapai ketinggian 4-12 m. Letak daun 

berlawanan, daun berbentuk oval, bagian atas daun berwarna hijau mengkilap, bagian bawah 

daun berwarna abu-abu berbulu. Panjang daun 5-7 cm dan lebar 2-3,5 cm. Bunga tunggal atau 

berkelompok (klaster) 2-3 bunga, diameter 2,5-3 cm dengan  warna beragam dari merah muda 

(pink) sampai ungu dengan  benang sari banyak dan  tidak beraroma. Buah karamunting 

berbentuk lonjong dengan ukuran panjang 1-1,5 cm. Menjelang matang, buah yang semula 

berwarna hijau berubah menjadi merah kecokelatan sampai hitam. Kulit buah seperti beludru. 

Buah yang matang berwarna ungu, lunak, dengan 40-45 biji didalamnya. Daging buah seperti 

anggur, hanya terasa lebih berserat, tak terlalu mengandung air, dan rasanya manis.  Perbanyakan 

tanaman secara alami terjadi melalui biji yang disebarkan oleh burung. 

Menurut Latiff (1992), ada dua varitas karamunting, yaitu R. tomentosa var. tomentosa 

dan R. tomentosa var. parviflora. R. tomentosa var. tomentosa (sinonim: Myrtus canescens Lour) 

adalah varitas yang terdapat di Asia tenggara, China Selatan, dan Indo-China. Varitas ini 

memiliki daun tomentosa yang berwarna agak putih, ujung daunnya agak membulat atau tumpul 

(obtusus), tidak apiculatus. Tulang daunnya tidak reticulatus, dan panjang tangkai bunganya 

(pedicel) sekitar 1- 2,5 cm. R. tomentosa var. parviflora (Alston) A.J. Scott (sinonim: 
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Rhodomyrtus parviflora Alston) umumnya ditemukan di India dan Srilangka. Daunnya 

tomentosa berwarna krem atau agak kekuningan, dan ujung daunnya apiculatus (apiculate apex). 

Tulang daunnya reticulatus, dan panjang tangkai bunganya kurang dari 1 cm. Menurut Hamrick 

and Godt (1996), keragaman genetik di dalam dan di antara populasi tumbuhan kemungkinan 

dapat disebabkan oleh sistem budidayanya. Hue et al. mengungkapkan bahwa 15 populasi 

Rodomyrtus tomentosa 9 yang ada di Malysia memiliki keragaman genetik yang cukup tinggi 

(keragaman genetik populasi total = 0,2510; indeks informasi Shannon = 0,3897; persentase pita 

polimorfik = 95,29%) dengan analisis menggunakan petanda ISSR (intersimple sequence repeat) 

(Hue et al., 2015). Diferensiasi genetik level tinggi (diferensiasi genetik antar populasi = 0,6534) 

dan aliran gen level rendah (Nm = 0,2652) juga tampak dalam populasi R. tomentosa. Begitu 

pula Yao (2010) telah meneliti keragaman genetik R. tomentosa di Hongkong menggunakan 

petanda ISSR. Dalam penelitian ini diinvestigasi 300 individu tumbuhan karamunting dari 10 

populasi karamunting yang tumbuh alami di Hongkong menggunakan primer 11 ISSR. Dari 

analisis ini terungkap bahwa terdapat variasi genetik level tinggi pada tingkat spesies. Koefisien 

keragaman genetik antar populasi relatif tinggi dan aliran genetik relatif rendah dibandingkan 

dengan spesies luar yang lain.  

Karamunting atau Rhodomyrtus tomentosa adalah semak cemara yang tumbuh setinggi 4 

m. Daunnya berseberangan, kasar, lonjong, tumpul hingga runcing di ujung, hijau mengkilap di 

atasnya dengan tangkai daun yang lebar. Bunganya soliter atau dalam kelompok dua atau tiga, 

diameter 2,5-3 cm, dengan lima kelopak yang diwarnai putih di bagian luar dengan keunguan-

merah muda atau semua merah muda. Buahnya bisa dimakan, panjang 10-15 mm, ungu, bulat, 

tiga atau empat-sel, ditutup dengan lobus kelopak persisten, lunak, dengan 40-45 biji dalam baris 

ganda di setiap sel; penyebaran benih dilakukan oleh burung dan mamalia yang berbuah. Tingkat 

produksi dan perkecambahan biji tinggi.  Varian karamunting ini tumbuh di lanskap terbuka dan 

semak belukar sering di dekat pantai, di tanah berpasir. Tumbuh subur di tempat terbuka, sering 

situs berpasir, di sepanjang pantai dan di tepi sungai. Di mana ia tumbuh, tanaman lain 

tampaknya tidak mampu bersaing dengannya. Tanaman ini mentolerir sinar matahari penuh dan 

banjir. Hingga ketinggian hingga 1300 m, tetapi kadang-kadang terjadi di hutan pegunungan dan 

padang rumput di ketinggian 1800 – 2700 m.  Tanah yang agak lembab dan asam lebih disukai; 

tanaman tidak beradaptasi dengan baik terhadap tanah kapur. Ia mampu tumbuh di berbagai 

habitat, dari kayu pinus hingga rawa-rawa bakau. Tumbuh di berbagai jenis tanah, termasuk 
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tanah pantai asin, tetapi sensitif terhadap semprotan garam berat. Mampu berkembang kembali 

secara produktif setelah kebakaran. 

           Gambar 1 . Rhodomyrtus tomentosa (daun, batang, bunga dan buah) 

Beberapa manfaat penting  dari bagian tanaman  karamunting  adalah : 

a. Akar;  ekstrak akar dapat meningkatkan jumlah trombosit, meningkatkan 

tingkat fibrinogen, dan otot kontrak pembuluh darah halus. Dengan kata lain, ekstrak akar 

mampu untuk menghambat bakteri Staphylococcus aureus sebagai penyebab 

nanah.  Kandungan tannin atau zat warna di akar dapat digunakan sebagai pewarna hitam 

alami. Sebagian masyarakat memanfaatkan  untuk menghitamkan gigi dan alis. 

b. Daun;  selain sebagai bahan pengobatan herbal untuk penyakit diabetes, dapat 

dimanfaatkan untuk obat luka, yaitu dengan mengunyah beberapa lembar daun 

karamunting  lalu ditempelkan ke bagian luka. Di tempat lain, daun ini dapat 

dimanfaatkan untuk menetralkan racun. 

c. Buah;  apabila dikonsumsi mempunyai  efek hemostatik dalam saluran pencernaan 

bagian atas, dan melawan metrorrhagia penyebab pendarahan pada wanita. Kandungan 

buah ini mampu meningkatkan hemoglobin, jumlah sel darah merah, dan juga 

meningkatkan antianoxic.    
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BAB 2 

POTENSI DAUN KARAMUNTING 

 

A. Pemanfaatan Karamunting Sebagai Obat Tradisional 

Di Indonesia sangat sedikit catatan atau laporan yang menginformasikan pemakaian 

bagian-bagian tumbuhan karamunting sebagai obat tradisional. Di beberapa negara Asia, yaitu 

Vietnam, China, dan Malaysia dilaporkan bahwa akar, daun, bunga, dan buah karamunting 

digunakan masyarakat sebagai obat tradisional (Do, 2011; Hamid et al., 2017). Daunnya 

digunakan untuk mengobati kolik, disentri, dan sepsis. Terdapat  laporan yang menyatakan 

bahwa daun karamunting digunakan untuk mengobati tuberkulosis (Arya, 2011), abses, 

perdarahan, dan ginekopati (Wei, 2006). Di Thailand, akar karamunting digunakan secara 

tradisional sebagai obat demam, diare, dan disentri (Chuakul, 2005), dan dalam pengobatan 

tradisional China digunakan untuk mengobati infeksi saluran urin (Wei, 2006). Di Singapura, 

etnis  Tionghoa menggunakan daun karamunting untuk mengurangi rasa sakit atau nyeri 

(analgesika), sedangkan akarnya digunakan untuk mengatasi perih atau sesak yang disebabkan 

karena asam lambung berlebihan (heartburn), dan bijinya sebagai tonikum untuk saluran cerna 

dan untuk mengobati gigitan ular. Di Indonesia, daunnya digunakan untuk mengobati luka 

(Liem, 2012). Ong and Nordiana (1999) melaporkan bahwa di Malaysia buah karamuting 

digunakan secara tradisional untuk mengobati disentri dan diare. Akar dan batangnya digunakan 

untuk meredakan sakit perut dan sebagai obat tradisional untuk ibu sehabis melahirkan. Di 

Vietnam, buah kaamunting digunakan untuk meredakan diare dan disentri, dan untuk 

meningkatkan sistem imun tubuh (Do, 2011). Di samping itu, di Vietnam buah karamunting 

difermentasi untuk membuat anggur buah yang disebut “Ruou Sim” di Phu Quoc Island, 

Vietnam bagian Selatan. Di pulau ini terdapat perkebunan karamunting untuk menghasilkan 

buah karamunting yang 11 diperlukan untuk membuat anggur karamunting ini. Perkebunan ini 

pun meluas sampai ke provinsi lain di Vietnam Selatan dan Tengah. Burkill (1966) dalam 

bukunya Dictionary of The Economic Product of Malaysia Peninsula, vol. II menyatakan bahwa 

secara tradisional karamunting telah digunakan sebagai obat cacing pada manusia, obat luka, 

kudis, sakit kepala, sakit perut dan diare, menahan pendarahan dan mencegah infeksi setelah 

melahirkan.  
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Beberapa penelitian telah mengkonfirmasi aktivitas biologis dari beberapa bagian 

tumbuhan karamunting. Bagian tumbuhan yang paling banyak diteliti adalah bagian daunnya dan 

yang kedua adalah buahnya. Dari hasil-hasil penelitian tersebut terungkap bahwa daun 

karamunting memiliki aktivitas antioksidan, antikanker, antibakteri, antifungi, antiinflamasi, 

sedangkan buah karamunting memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri, fotoprotektif, dan lain-

lain.  

Kalimantan merupakan pulau di Indonesia yang terkenal dengan pengetahuan pengobatan 

tradisional menggunakan tumbuhan yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi 

(Noorcahyati, 2012). Pemanfaatan tumbuhan obat itu khas dan di daerah tertentu berbeda-beda 

dari daerah lainnya (Radam et al. 2016), baik cara pembuatan ramuan maupun cara 

menggunakannya dan bahkan masih ada yang mengaitkannya dengan mitos. Walaupun belum 

teruji secara ilmiah, pemanfaatan tumbuhan berkhasiat obat secara bijaksana memiliki 

keuntungan. Keuntungannya antara lain adalah pemeliharaan kesehatan masyarakat, peningkatan 

nilai ekonomi, dan sudah tentu pelestarian tumbuhan. Menurut Sari et al. (2015), pengobatan 

tradisional merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dan sekaligus merupakan 

teknologi tepat guna yang potensial untuk menunjang pembangunan nasional. Salah satu 

pemanfataan bahan herbal yang banyak digunakan masyarakat untuk mengobati diabetes 

mellitus ini yaitu tumbuhan Karamunting yang biasanya digunakan masyarakat Kalimantan 

sebagai obat penurun kadar gula darah (Anisyah, 2017). Hasil penelitian menunjukan daun 

karamunting mengandung senyawa golongan fenol, flavonoid, saponin, tanin, steroid dan 

triterpenoid (Dwicahmi, 2015). Beberapa senyawa organik dari daun karamunting telah diisolasi 

antara lain senyawa golongan flavon glikosida seperti myrisetin-3-O-α-L-rhamnoshida dan 

golongan ellagitannin seperti 2,3-heksahidrosksidifenil D-glukosa (Hou, 1999). Flavonoid 

terutama berupa senyawa yang larut dalam air mempunyai aktivitas antara lain: sebagai 

antioksidan, antimikroba, antibakteri, antijamur, antivirus, hepatoprotektif, antiinflamasi, 

antidiabetes (Tapas, 2008).  Hasil penelitian menunjukan bahwa flavonoid mempunyai aktivitas 

antidiabetes melalui fungsinya sebagai antioksidan (Lukacinova, 2008). Antioksidan dalam daun 

karamunting mampu mengikat radikal bebas sehingga dapat mengurangi stres oksidatif. 

Berkurangnya stres oksidatif dapat mengurangi resistensi  insulin dan mencegah perkembangan 

disfungsi dan kerusakan sel β pankreas (Song, 2015). 
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B. Kandungan Senyawa dalam Daun Karamunting  

Tumbuhan karamunting mengandung berbagai senyawa, lebih dari 100 jenis senyawa, 

yang mempunyai nilai medisinal, terutama dalam daun dan buahnya. Dari beberapa hasil 

penelitian telah berhasil diisolasi berbagai senyawa yang memiliki aktivitas biologis yang 

signifikan. Senyawa-senyawa tersebut termasuk dalam golongan floroglusinol, flavonoid, 

terpenoid, tannin, glikosida antrasena, dan golongan senyawa lainnya. Isolasi dan penentuan 

struktur senyawa bioaktif dari karamunting pertama kali dilaporkan oleh Hui et al. pada tahun 

1975 dan 1976 yang melaporkan beberapa senyawa triterpenoid dan steroid yang diisolasi dari 

daun karamunting. Setelah itu Lowry (1976) dan He et al. (1998) melaporkan identifikasi 

beberapa senyawa antosianin dari bunga karamunting, antara lain malvidin-3-glukosida, 

pelargonidin3,5-biglukosida, delphinidin-3-galaktosida, dan cyanidin-3- galaktosida. Sejak tahun 

2000 sampai saat ini cukup banyak penelitian yang melaporkan berbagai senyawa bioaktif yang 

berhasil diisolasi dan diidentifikasikan, baik dari daun, buah, batang, maupun akar karamunting.  

Bagian tumbuhan karamunting yang paling banyak diteliti kandungan senyawa 

bioaktifnya adalah daunnya. Daun karamunting mengandung berbagai senyawa bioaktif, antara 

lain dari golongan flavonoid, terpenoid, tannnin, floroglusinol, dan glukosida antrasena. Pada 

tahun 1975, Hui et al. (1975) telah melaporkan kandungan triterpenoid and steroid yang diisolasi 

dari daun karamunting, antara lain amyrin, amyrenonol, botulin, friedelin, lupeol. Pada tahun 

1976 kelompok peneliti ini kembali melaporkan penemuan dua senyawa triterpenoid baru dari 

daun dan batang karamunting, yaitu 3β-hydroxy-21α-hop-22(29)-en-30-al dari daun karamunting 

dan 3β-acetoxy-12-oxo-oleanan-28,13β-olide dari batang karamunting, selain 3 senyawa 

triterpenoid yang sudah dikenal, yaitu 21αH-hop-22(29)en-3β,30-diol (dari daun), serta 3β-

acetoxy-11α,12α-epoxyoleanan-28,13β-olide dan 3βacetoxy-12α-hydroxyoleanan-28, 13β-olide 

(dari batang). Di samping itu dari ekstrak etanol daun karamunting ditemukan asam betulinat, 

asam ursolat dan asam alifitolat, sedangkan dari batang karamunting berhasil diisolasi asam 

betulonat, asam betulinat dan asam oleanolat (Hui and Li, 1976). Berbagai glikosida flavon juga 

telah berhasil diisolasi dari daun karamunting, antara lain myricetin 3-O-α-Lfuranoarabinoside, 

myricetin 3-O-β-D-glucoside, dan myricetin 3-O-α-L-rhamnoside (Hou et al., 1999). 

Sebelumnya, Yanze et al. (1998) telah berhasil mengisolasi empat senyawa tannin yang dapat 

terhidrolisis (hydrolysable tannins) dari daun dan akar karamunting, dan tiga di antaranya 

merupakan C-glycosidic hydrolysable tannins. Keempat senyawa tannin tersebut adalah 
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pedunculagin(Rt-2), casuariin(Rt-3), castalagin(Rt-9) dan satu senyawa baru C-glycosidic 

hydrolysable tannin(Rt-8) yang diberi nama tomentosin. Salni et al. (2002) menemukan satu 

senyawa antibiotika baru yang diisolasi dari daun karamunting, yaitu rhodomyrton (Salni et al., 

2012). Kemudian Nojima et al. (2007) mematenkan senyawa baru piceatannol 40-O-β-D-

glucopyranosida, yang diklaim sebagai senyawa antioksidan, antiinflamasi, pencerah kulit, anti 

penuaan dini (anti-aging), inhibitor tirosinase, dan kosmetik kulit dari daun karamunting (Nojima 

et al., 2007). Hiranrat dan Mahabusarakam (2008) melaporkan empat senyawa baru yang telah 

diisolasi dari ekstrak aseton daun karamunting bersama dengan 6 senyawa yang sudah diketahui 

sebelumnya. Keempat senyawa baru tersebut adalah, tiga senyawa asilfloroglusinol, yang diberi 

nama rhodomyrtosones A–C, dan sebuah senyawa turunan lepstospermone, yang diberi nama 

rhodomyrtosone D. Pada tahun 2012, Hiranrat et al. (2012a) melaporkan tomentosone A dan B, 

dua senyawa 19 turunan floroglusinol heksasiklik yang bersifat antimalarial, yaitu dapat 

menghambat pertumbuhan parasit Plasmodium falciparum yang resisten terhadap klorokuin 

dengan nilai IC50 sebesar 1,49 μM dibandingkan dengan terhadap Plasmodium falciparum yang 

sensitif terhadap klorokuin dengan nilai IC50 sebesar 1,0 μM. Elusidasi struktur terhadap kedua 

senyawa ini mengungkapkan bahwa tomentosone B merupakan diastereomer dari tomentosone 

A. Pada tahun 2017, Hiranrat et al. (2017) melaporkan dua senyawa floroglusinol baru, yang 

diberi nama rhodomyrtosone G dan rhodomyrtosone H, yang diisolasi dari ekstrak heksana daun 

karamunting, bersama dengan tiga senyawa yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu 

rhodomyrtone, tomentosone B, dan rhodomyrtosone C. Penentuan struktur senyawa-senyawa ini 

dilakukan dengan tenik 1D dan 2D spektroskopik konvensional dan dengan membandingkan 

dengan laporan-laporan penelitian sebelumnya. Tung et al. (2009) telah mengisolasi 2 senyawa 

glikosida antrasena dari bagian di atas tanah (daun, batang dan buah) tumbuhan karamunting 

bersama dengan 3 senyawa yang sudah diketahui sebelumnya. Kedua senyawa glukosida 

antrasena tersebut adalah 4,8,9,10-tetrahydroxy-2,3,7-trimethoxyanthracene-6-O-β-D-

glucopyranosida dan 2,4,7,8,9,10-hexahydroxy-3-methoxyanthracene-6-O-α-L-

rhamnopyranoside, keduanya bersifat osteogenik. Ketiga senyawa lain yang juga telah diisolasi 

adalah quercetin, myricetin, dan 3S,5R,6R,7E,9S)-megastiman-7-ene-3,5,6,9-tetrol. Beberapa 

tahun yang lalu, telah dilaporkan isolasi dan elusidasi senyawa- senyawa terpenoid dari daun 

karamunting, yaitu rhodomentone A and B (Liu et al., 2016a), tomentosenol A, 4Sfocifolidione, 

4R-focifolidione (Liu et al., 2016b), tomentodione E (Liu et al., 2018), rhodomyrtials A and B, 
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tomentodiones A–D (Zhang et al., 2016a), tomentodiones E–M (Zhang et al., 2017). Ke-9 

senyawa yang dilaporkan Zhang et al. (2017), tiga di antaranya, yaitu tomentodione E-G, 

merupakan seskuiterpenoid 20 yang terikat asam sinkarpat (syncarpic acid-conjugated 

sesquiterpenoids), dan enam senyawa yang lain (tomentodione H-M) merupakan monoterpenoid 

yang terikat asam sinkarpat (syncarpic acid-conjugated monoterpenoids). Tomentodione 

merupakan contoh pertama dari senyawa β-calacorene-based meroterpenoids (Zhang et al., 

2017). Pada tahun 2018, Zhang et al. (2018) kembali melaporkan telah mengisolasi dan 

mengidentifikasi 18 senyawa turunan floroglusinol yang diisolasi dari daun karamunting, dan 7 

di antaranya merupakan senyawa yang belum pernah dilaporkan sebelumnya. Ketujuh senyawa 

baru ini telah dielusidasi strukturnya, yaitu tomentodione N-T.  
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BAB III 

DIABETES MELLITUS 

 

A. Definisi Diabetes Mellitus  

Diabetes Melitus (DM) merupakan suatu penyakit menahun yang ditandai dengan kadar 

glukosa darah (gula darah) melebihi normal yaitu kadar gula darah sewaktu sama atau lebih 

dari 200 mg/dl, dan kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 126 mg/dl (Misnadiarly, 

2006). DM dikenal sebagai silent killer karena sering tidak disadari oleh penyandangnya dan 

saat diketahui sudah terjadi komplikasi (Kemenkes RI, 2014). DM dapat menyerang hampir 

seluruh sistem tubuh manusia, mulai dari kulit sampai jantung yang menimbulkan 

komplikasi. International Diabetes Federation (IDF) menyebutkan bahwa prevalensi diabetes 

mellitus di dunia adalah 1,9% dan telah menjadikan DM sebagai penyebab kematian urutan 

ke tujuh di dunia sedangkan tahun 2013 angka kejadian diabetes di dunia adalah sebanyak 

382 juta jiwa dimana proporsi kejadian DM tipe 2 adalah 95% dari populasi dunia. 

Prevalensi kasus Diabetes melitus tipe 2 sebanyak 85-90% (Bustan, 2015).  

Diabetes Melitus (DM) merupakan kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik 

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. 

Klasifikasi DM secara umum terdiri atas DM tipe 1 atau Insulin 2020. Jurnal Keperawatan 

Silampari (JKS) 3 (2) 694-706 695 Dependent Diabetes Melitus (IDDM) dan DM tipe 2 atau 

Non Insulin Dependent Diabetes Melitus (NIDDM). DM tipe 2 terjadi karena sel β pankreas 

menghasilkan insulin dalam jumlah sedikit atau mengalami resistensi insulin. Jumlah penderita 

DM tipe 1 sebanyak 5-10% dan DM tipe 2 sebanyak 90-95% dari penderita DM di seluruh dunia 

(ADA, 2020). DM sebagai permasalahan global terus meningkat prevalensinya dari tahun ke 

tahun baik di dunia maupun di Indonesia. Berdasarkan data International Diabetes Federation 

(IDF) prevalensi DM global pada tahun 2019 diperkirakan 9,3% (463 juta orang), naik menjadi 

10,2% (578 juta) pada tahun 2030 dan 10,9% (700 juta) pada tahun 2045 (IDF, 2019). Pada 

tahun 2015, Indonesia menempati peringkat 7 sebagai negara dengan penyandang DM terbanyak 

di dunia, dan diperkirakan akan naik peringkat 6 pada tahun 2040 (Perkeni, 2019). 

 

file:///C:/Users/proWindows8.1/Downloads/1200-Article%20Text-12001-1-10-20200529.pdf
file:///C:/Users/proWindows8.1/Downloads/1200-Article%20Text-12001-1-10-20200529.pdf
file:///C:/Users/proWindows8.1/Downloads/1200-Article%20Text-12001-1-10-20200529.pdf
file:///C:/Users/proWindows8.1/Downloads/1200-Article%20Text-12001-1-10-20200529.pdf
file:///C:/Users/proWindows8.1/Downloads/1200-Article%20Text-12001-1-10-20200529.pdf
file:///C:/Users/proWindows8.1/Downloads/1200-Article%20Text-12001-1-10-20200529.pdf
file:///C:/Users/proWindows8.1/Downloads/1200-Article%20Text-12001-1-10-20200529.pdf
file:///C:/Users/proWindows8.1/Downloads/1200-Article%20Text-12001-1-10-20200529.pdf
file:///C:/Users/proWindows8.1/Downloads/1200-Article%20Text-12001-1-10-20200529.pdf
file:///C:/Users/proWindows8.1/Downloads/1200-Article%20Text-12001-1-10-20200529.pdf
file:///C:/Users/proWindows8.1/Downloads/1200-Article%20Text-12001-1-10-20200529.pdf
file:///C:/Users/proWindows8.1/Downloads/1200-Article%20Text-12001-1-10-20200529.pdf
file:///C:/Users/proWindows8.1/Downloads/1200-Article%20Text-12001-1-10-20200529.pdf


10 
 

B. Patomekanisme Diabetes Melitus  

DM (Diabetes Mellitus) menurut Kemenkes (2014) merupakan penyakit gangguan 

metabolik yang disebabkan karena kerusakan pankreas sehingga menyebabkan produksi 

insulin tidak mencukupi bagi tubuh. Pada penderita DM akan merasa sering lapar hal ini 

dikarenakan adanya gangguan pada hormon insulin. Fungsi hormon ini salah satunya adalah 

menurunkan kadar gula dalam darah dengan cara merangsang sel untuk menyerap gula. 

Ketika hormon ini terganggu, maka kadar gula dalam darah meningkat tanpa adanya 

penyerapan gula oleh sel, sehingga tidak terjadi glikolisis yang nantinya menjadi ATP untuk 

energi aktifitas, ini penjelasan untuk lemah/lemas. DM merupakan salah satu penyakit 

metabolik yang mengganggu kinerja sistem tubuh sehingga saat DM terjadi dapat 

menimbulkan dampak kerusakan atau gangguan pada sistem lain. Komplikasi yang dapat 

muncul pada DM yaitu gangguan jantung dan stroke, gangguan ginjal, gangguan saraf 

(neuropati diabetikum), pada penderita DM resiko kematian 2 kali lebih besar dibanding non 

penderita diabetes, dalam hal ini disebabkan karena DM berdampak pada kerusakan sistem 

organ tubuh(Pusdatin Kemenkes, 2014). (Nair & Peate, 2015).  

Diabetes Mellitus (DM) merupakan gangguan metabolik yang terjadi karena adanya masalah 

pada pengeluaran insulin, aksi insulin atau keduanya (Ignatavicius, Workman, & Winkelman, 

2016). Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar gula 

darah yang melebihi normal (hiperglikemia) sebagai akibat dari tubuh yang kekurangan 

insulin relatif maupun absolut (Sunarsih, 2007). Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan 

oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel β langerhans kelenjar pankreas, 

atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin (Dipiro, 2009). 

Diabetes mellitus ditandai dengan kenaikan kadar gula darah yang melebihi batas normal 

akibat gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel β langerhans kelenjar pankreas, 

atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Hormon insulin 

mempunyai peran utama dalam mengatur kadar glukosa darah, kekurangan kadar insulin oleh 

karena menurunya sensitifitas reseptor insulin menyebabkan terganggunya homeostasis 

glukosa darah (Soegondo et al, 2011). Hiperglikemia yang terjadi dari waktu ke waktu dapat 

menyebabkan komplikasi seperti kerusakan berbagai sistem tubuh terutama syaraf dan 

pembuluh darah (Kemenkes RI, 2014). Pada diabetes melitus mudah sekali terjadi ROS 
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(Reactive Oxygen Spesies). ROS adalah senyawa radikal bebas yang reaktif dan bereaksi 

dengan senyawa lain. Di dalam tubuh, ROS cenderung bereaksi dengan jaringan yang dapat 

menyebabkan kerusakan jaringan. Ketidakseimbangan jumlah ROS dengan antioksidan di 

dalam tubuh menyebakan stress oksidatif. Stress oksidatif memberi kontribusi pada 

kerusakan fungsi islet dan resistensi insulin sehingga memperburuk kondisi diabetes (Arifin, 

2006). 
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BAB 4 

POTENSI DAUN KARAMUNTING DALAM PENGOBATAN DIABETES MELITUS 

Kalimantan merupakan pulau di Indonesia yang terkenal dengan pengetahuan pengobatan 

tradisional menggunakan tumbuhan yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi 

(Noorcahyati, 2012). Pemanfaatan tumbuhan obat itu khas dan di daerah tertentu berbeda-beda 

dari daerah lainnya (Radam et al. 2016), baik cara pembuatan ramuan maupun cara 

menggunakannya dan bahkan masih ada yang mengaitkannya dengan mitos. Walaupun belum 

teruji secara ilmiah, pemanfaatan tumbuhan berkhasiat obat secara bijaksana memiliki 

keuntungan. Keuntungannya antara lain adalah pemeliharaan kesehatan masyarakat, peningkatan 

nilai ekonomi, dan sudah tentu pelestarian tumbuhan. Menurut Sari et al. (2015), pengobatan 

tradisional merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dan sekaligus merupakan 

teknologi tepat guna yang potensial untuk menunjang pembangunan nasional. Salah satu 

pemanfataan bahan herbal yang banyak digunakan masyarakat untuk mengobati diabetes 

mellitus ini yaitu tumbuhan Karamunting yang biasanya digunakan masyarakat Kalimantan 

sebagai obat penurun kadar gula darah (Anisyah, 2017). Hasil penelitian menunjukan daun 

karamunting mengandung senyawa golongan fenol, flavonoid, saponin, tanin, steroid dan 

triterpenoid (Dwicahmi, 2015). Beberapa senyawa organik dari daun karamunting telah diisolasi 

antara lain senyawa golongan flavon glikosida seperti myrisetin-3-O-α-L-rhamnoshida dan 

golongan ellagitannin seperti 2,3-heksahidrosksidifenil D-glukosa (Hou, 1999). Flavonoid 

terutama berupa senyawa yang larut dalam air mempunyai aktivitas antara lain: sebagai 

antioksidan, antimikroba, antibakteri, antijamur, antivirus, hepatoprotektif, antiinflamasi, 

antidiabetes (Tapas, 2008).  Hasil penelitian menunjukan bahwa flavonoid mempunyai aktivitas 

antidiabetes melalui fungsinya sebagai antioksidan (Lukacinova, 2008). Antioksidan dalam daun 

karamunting mampu mengikat radikal bebas sehingga dapat mengurangi stres oksidatif. 

Berkurangnya stres oksidatif dapat mengurangi resistensi  insulin dan mencegah perkembangan 

disfungsi dan kerusakan sel β pankreas (Song, 2015). 

Telah dilakukan penelitian aktivitas antidiabetes ekstrak etanol dan fraksi etil asetat daun 

karamunting (Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk.) terhadap tikus putih jantan galur wistar 

yang diinduksi streptozotosin. Penelitian ini dilakukan untuk menguji aktivitas antidiabetes 

ekstrak etanol dan fraksi etil asetat daun karamunting terhadap tikus diabetes melitus tipe 2 yang 

http://jsfk.ffarmasi.unand.ac.id/index.php/jsfk/article/view/102
http://jsfk.ffarmasi.unand.ac.id/index.php/jsfk/article/view/102
http://jsfk.ffarmasi.unand.ac.id/index.php/jsfk/article/view/102
http://jsfk.ffarmasi.unand.ac.id/index.php/jsfk/article/view/102
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diinduksi streptozotosin 60 mg/kgBB. Ekstrak etanol dibagi menjadi 3 kelompok dosis 

perlakuan, yaitu 100 mg/kgBB, 200 mg/kgBB, dan 400 mg/kgBB. Fraksi etil asetat dibagi 

menjadi 3 kelompok dosis perlakuan, yaitu 10 mg/kgBB, 20 mg/kgBB, dan 40 mg/kgBB. 

Kelompok pembanding kontrol positif menggunakan metformin dan Na CMC 0,5% sebagai 

kontrol negatif. Pengukuran kadar glukosa darah tikus menggunakan fotometer pada hari ke 0, 5, 

10, dan 15. Nilai AUC0-15 menggambarkan jumlah kadar glukosa dalam darah. Hasil nilai rata-

rata AUC0-15 dan %PKGD untuk kontrol positif sebesar 1104,84 dan 31,03%, kelompok 

perlakuan ekstrak etanol dosis 100-400 mg/kgBB berkisar antara 763,32-1010,95 dan 36,89%-

52,35%, serta kelompok perlakuan fraksi etil asetat dosis 10-40 mg/kgBB berkisar antara 

738,24-783,74 dan 52,08%-53,92%. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol dan fraksi etil 

asetat daun karamunting memiliki aktivitas antidiabetes serta terdapat perbedaan yang signifikan 

terhadap kontrol positif  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas fraksi air daun karamunting 

(Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk). Terhadap penurunan kadar glukosa darah 2 jam post 

prandial dan peningkatan kadar insulin tikus putih jantan yang diinduksi streptozotocin. 

Penelitian ini merupakan penelitian experimental laboratorik in vivo. Subjek penelitian ini 

berupa tikus putih jantan berjumlah 30 ekor yang dibagi dalam 5 kelompok yaitu kontrol positif 

menggunakan glibenclamide, Kontrol negatif menggunakan Na CMC, kelompok perlakuan 

menggunakan fraksi air daun karamunting 70mg/KgBB, 140mg/KgBB, dan 280mg/KgBB. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kelompok fraksi air daun karamunting 70mg/KgBB. 

140mg/KgBB, dan 280mg/KgBB efektif menurunkan kadar glukosa darah 2 jam pos prandial 

dan meningkatkan kadar insulin. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 

fraksi air daun karamunting (Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk). Efektif menurunkan kadar 

glukosa darah 2 jam post prandial dan meningkatkan kadar insulin dengan dosis 280mg/KgBB 

merupakan dosis yang paling efektif. 

Karamunting salah satu tumbuhan yang digunakan sebagai obat tradisional penyakit 

diabetes mellitus. Penelitian telah dilakukan terhadap uji efek antidiabetes fraksi air daun 

karamunting (Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk.) pada mencit putih jantan diabetes yang 

diinduksi dengan aloksan dosis 200 mg/kgBB secara intraperitonial. Fraksi air diberikan secara 

oral dengan dosis 10, 20 dan 40 ml/kgBB selama 15 hari. Parameter yang diukur adalah kadar 
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glukosa darah, berat badan, volume urin, dan volume air minum. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa fraksi air daun Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk oral dengan dosis 10, 20 dan 40 

mg/kgBB mampu menurunkan kadar glukosa darah mencit diabetes yang diinduksi 

aloksan  secara bermakna (P<0,05), dapat memperbaiki berat badan, volume urin, dan konsumsi 

air minum mencit diabetes (P<0,05). 

 Hasil penelitian menunjukan daun karamunting mengandung senyawa golongan fenol, 

flavonoid, saponin, tanin, steroid dan triterpenoid (Dwicahmi, 2015). Beberapa senyawa organik 

dari daun karamunting telah diisolasi antara lain senyawa golongan flavon glikosida seperti 

myrisetin-3-O-α-L-rhamnoshida dan golongan ellagitannin seperti 2,3-heksahidrosksidifenilD-

glukosa (Hou, 1999). Flavonoid terutama berupa senyawa yang larut dalam air mempunyai 

aktivitas antara lain: sebagai antioksidan, antimikroba, antibakteri, antijamur, antivirus, 

hepatoprotektif, antiinflamasi, antidiabetes (Tapas, 2008). Hasil penelitian menunjukan bahwa 

flavonoid mempunyai aktivitas antidiabetes melalui fungsinya sebagai antioksidan (Lukacinova, 

2008). Antioksidan dalam daun karamunting mampu mengikat radikal bebas sehingga dapat 

mengurangi stres oksidatif. Berkurangnya stres oksidatif dapat mengurangi resistensi  insulin dan 

mencegah perkembangan disfungsi dan kerusakan sel β pankreas (Song, 2015). Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa rebusan daun karamunting dalam berbagai dosis pada mencit 

(0,0819 g/kg BB; 0,1638 g/kg BB; 0,3276 g/kg BB) dapat menurunkan kadar glukosa darah yang 

berarti pada mencit diabetes (Hidayati, 2011). Pada saat ini juga telah dilakukan penelitian 

mengenai pemberian fraksi air ekstrak etanol daun karamunting pada mencit diabetes dengan 

dosis 10 mg/kg BB, 20 mg/kg BB, dan 40 mg/kg BB dan terbukti memberikan pengaruh yang 

bermakna terhadap kadar gula darah mencit putih jantan diabetes (Sinata, 2011). Pemberian 

fraksi air ekstrak etanol daun karamunting dengan dosis 10 mg/kgBB, 20 mg/kgBB, dan 40 

mg/kgBB juga mempengaruhi fungsi dan gambaran histopatologi organ hati mencit putih jantan 

diabetes (Aulia, 2011). 

http://jsfk.ffarmasi.unand.ac.id/index.php/jsfk/article/view/102
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BAB 5 

LAPORAN HIBAH PENELITIAN 

POTENSI ANTIDIABETES EKSTRAK ETANOL DAUN KARAMUNTING SEBAGAI 

HERBAL ALAMI DI LAHAN BASAH PADA KADAR GLUKOSA  

DARAH DAN PANKREAS MODEL TIKUS DIABETES 

PENDAHULUAN  

Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah 

yang melebihi normal (hiperglikemia) sebagai akibat dari tubuh yang kekurangan insulin relatif 

maupun absolut (Sunarsih, 2007). Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan 

atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel β langerhans kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh 

kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin (Dipiro, 2009). Menurut data IDF 

(international diabetes federation) Indonesia berstatus waspada diabetes karena menempati 

urutan ke 7 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi. Prevalensi penderita diabetes 

mencapai 6,2 % yang artinya terdapat lebih dari 10,8  juta orang menderita diabetes pada tahun 

2020. Data dari pemerintah provinsi Kal-Sel bahwa terjadi peningkatan kasus diabetes mellitus 

pada tahun 2018 angka kejadian diabetes mellitus 21.004 kasus, yang sebelumnya tahun 2017 

hanya sebanyak 10.875 kasus  (Dinkes Provinsi Kalsel,  2020). Pada diabetes melitus mudah 

sekali terjadi ROS (Reactive Oxygen Spesies). ROS adalah senyawa radikal bebas yang reaktif 

dan bereaksi dengan senyawa lain. Di dalam tubuh, ROS cenderung bereaksi dengan jaringan 

yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Ketidakseimbangan jumlah ROS dengan 

antioksidan di dalam tubuh menyebakan stress oksidatif. Stress oksidatif memberi kontribusi 

pada kerusakan fungsi islet dan resistensi insulin sehingga memperburuk kondisi diabetes 

(Arifin, 2006). Diabetes mellitus dapat disembuhkan dengan penggunaan tumbuhan obat yang 

diperkirakan memiliki senyawa-senyawa yang berkhasiat sebagai antidiabetes mellitus. 

Penggunaan obat tradisional secara umum dinilai lebih aman dari pada penggunaan obat modern. 

Hal ini disebabkan karena obat tradisional memiliki efek samping yang relatif lebih sedikit dari 

pada obat modern (Sari, 2007).  

Kalimantan merupakan pulau di Indonesia yang terkenal dengan pengetahuan pengobatan 

tradisional menggunakan tumbuhan yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi 

(Noorcahyati, 2012). Pemanfaatan tumbuhan obat itu khas dan di daerah tertentu berbeda-beda 

dari daerah lainnya (Radam et al. 2016), baik cara pembuatan ramuan maupun cara 
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menggunakannya dan bahkan masih ada yang mengaitkannya dengan mitos. Walaupun belum 

teruji secara ilmiah, pemanfaatan tumbuhan berkhasiat obat secara bijaksana memiliki 

keuntungan. Keuntungannya antara lain adalah pemeliharaan kesehatan masyarakat, peningkatan 

nilai ekonomi, dan sudah tentu pelestarian tumbuhan. Menurut Sari et al. (2015), pengobatan 

tradisional merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dan sekaligus merupakan 

teknologi tepat guna yang potensial untuk menunjang pembangunan nasional. Salah satu 

pemanfataan bahan herbal yang banyak digunakan masyarakat untuk mengobati diabetes 

mellitus ini yaitu tumbuhan Karamunting yang biasanya digunakan masyarakat Kalimantan 

sebagai obat penurun kadar gula darah (Anisyah, 2017). Hasil penelitian menunjukan daun 

karamunting mengandung senyawa golongan fenol, flavonoid, saponin, tanin, steroid dan 

triterpenoid (Dwicahmi, 2015). Beberapa senyawa organik dari daun karamunting telah diisolasi 

antara lain senyawa golongan flavon glikosida seperti myrisetin-3-O-α-L-rhamnoshida dan 

golongan ellagitannin seperti 2,3-heksahidrosksidifenil D-glukosa (Hou, 1999). Flavonoid 

terutama berupa senyawa yang larut dalam air mempunyai aktivitas antara lain: sebagai 

antioksidan, antimikroba, antibakteri, antijamur, antivirus, hepatoprotektif, antiinflamasi, 

antidiabetes (Tapas, 2008).  Hasil penelitian menunjukan bahwa flavonoid mempunyai aktivitas 

antidiabetes melalui fungsinya sebagai antioksidan (Lukacinova, 2008). Antioksidan dalam daun 

karamunting mampu mengikat radikal bebas sehingga dapat mengurangi stres oksidatif. 

Berkurangnya stres oksidatif dapat mengurangi resistensi  insulin dan mencegah perkembangan 

disfungsi dan kerusakan sel β pankreas (Song, 2015). Masih perlu penelit ian dasar tentang 

potensi daun karamunting sebagai antidiabetes pada organ target pancreas akibat keadaan 

diabetes,  karena itu penelitian perlu dilakukan.  

METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah True Experimental Design yang 

menggunakan Posttest Control Group Design dengan  4 variabel penelitian. Peneliti akan 

mengobservasi kadar glukosa darah puasa dan gambaran histopatologi pancreas pada tikus 

diabetes melitus yang diberi ekstrak etanol daun karamunting.  

Subjek  Penelitian  

Penelitian ini  menggunakan subjek penelitian tikus putih jantan, usia 2–6 bulan, dan 

berat 200 – 300 g.  Kelompok penelitian terbagi atas 4 kelompok yaitu  kelompok kontrol (K)  
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kelompok perlakuan P1, P2 dan P3. Pembagian kelompok penelitian sebagai berikut: (Lutfiah 

Pertiwi, 2020) 

- Kelompok kontrol  (K) adalah kelompok hewan coba yang diinduksi streptozotocin 

dengan dosis 40 mg/kg BB tikus uji secara intra-peritoneal. Tikus dianggap diabetes 

apabila kadar glukosa darah 180 - 500 mg/dl. Selanjutnya disebut sebagai tikus 

diabetes  

- Kelompok perlakuan (P) adalah kelompok hewan coba diabetes yang diterapi dengan 

ekstrak etanol  daun karamunting (2) 

o Kelompok P1      :   Kelompok Tikus Yang diinduksi Streptozotocin + Ekstrak 

Etanol Daun Karamunting  dengan dosis 100 mg/kgBB. 

o Kelompok P2      :   Kelompok Tikus Yang diinduksi Streptozotocin + 

Ekstrak Etanol Daun Karamunting  dengan 200 mg/ kgBB 

o Kelompok P3      : Kelompok Tikus Yang diinduksi Streptozotocin + 

dengan Ekstrak Etanol Daun Karamunting dosis 400  mg/kgBB. 

Perhitungan jumlah hewan  uji  pada  penelitian  menggunakan rumus Federer dengan 

rumus ( t – 1) (n – 1) > 15, dengan t sebagai jumlah kelompok penelitian dan n sebagai 

jumlah ulangan sampel. Berdasarkan perhitungan maka jumlah ulangan sampel minimal 

adalah 7 ekor tikus per kelompok ditambah 10 % faktor risiko kematian maka total tikus 

yang digunakan adalah  30   tikus putih jantan. 

Variabel Penelitian 

a. Variabel bebas  

Variabel bebas pada penelitian ini adalah ekstrak etanol daun karamunting  

b. Variabel terikat  

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kadar glukosa darah puasa,  jumlah insula 

pancreatica, ukuran insula pancreatica, jumlah sel dalam insula pancreatica dan sebukan 

limposit 

Prosedur Penelitian  

a. Determinasi Tumbuhan  

Determinasi tumbuhan karamunting dilakukan  di  Laboratorium  Jurusan Biologi,  Fakultas  

Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam  Universitas Universitas Lambung Mangkurat  .   
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Sampel herbarium bagian   daun   dari   tumbuhan Karamunting dikoleksi dari wilayah 

Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan  Selatan.  

 

 

b. Pembuatan  Ekstrak Etanol Daun Karamunting  

Pembuatan ekstrak  etanol daun karamunting dilakukan di Laboratorium Farmakologi dan 

Terapi, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Prosedur pembuatan ekstrak 

etanol daun karamunting sebagai berikut :  

a. Daun Karamunting  sebanyak 4 kg terlebih dahulu dibersihkan dibawah air mengalir, untuk 

membersihkan dari kotoran.  

b. Daun  dijemur dibawah sinar matahari selama 4 hari hingga kadar air berkurang hingga tersisa 

10%, dalam hal ini dapat menggunakan oven sebagai alat bantu, dengan suhu 40o c selama 15 

menit.  

c. Setelah daun karamunting  kering, dilakukan pengecilan ukuran daun karammunting  dengan 

menggunakan pisau.  

d. Sebelum dilakukan ekstraksi secara maserasi, simplisia daun karamunting  di blender dengan 

tujuan memperkecil ukuran daun karamunting  sehingga memperluas permukaan yang akan 

bersentuhan dengan pelarut.  

e. Pelarut yang digunakan adalah etanol 96% karena merupakan larutan universal yang dapat 

melarutkan senyawa bersifat polar, semipolar, dan non polar. 

 f. Seluruh daun karamunting yang telah diblender kemudian di maserasi dengan etanol 96%.  

g. Dilakukan penyaringan setiap hari, ampas direndam lagi dengan pelarut yang baru.  

h. Maserator ditutup, dibiarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya. 

i. Dilakukan pemekatan menggunakan rotary cavuum evaporator pada suhu 40-50ᴼC.  

k. Proses evaporasi dilakukan sampai didapatkan ekstrak kental 

l. Larutan ekstrak dibuat larutan dengan 3 variasi dosis 70 mg/kgBB, 140 mg/kgBB, dan 280 

mg/kgBB. Larutan perlakuan dibuat dengan menggunakan larutan CMC 1 % dibuat dengan 

melarutkan CMC 1gram dalam 759 akuades hingga mengembang sampai larutan dihaluskan. 

c. Prosedur Pemodelan Tikus Diabetes  

a. Tikus putih ditimbang berat badannya dan kemudian dikelompokkan menjadi 4 kelompok dan 

ditempatkan secara terpisah.  
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b. Hewan uji akan diadaptasi/ aklimatisasi selama 7 hari  

c. Hari ke 8 mengambil sampel darah hewan untuk menentukan kadar glukosa darah awal. Pada 

awal percobaan, kadar glukosa darah tikus diukur dengan menggunakan glukometer dengan cara 

ujung ekor tikus dipotong 1 mm menggunakan gunting, lalu darah tikus disentuhkan pada stick 

glukometer dan dicatat angka yang muncul pada layar glukometer. Sebelum diinduksi dengan 

injeksi STZ  tikus dipuasakan terlebih dahulu selama 12 jam. Injeksi STZ diberikan secara 

intraperitoneal dan dosis ditentukan berdasarkan berat badan tikus.  

Sebelum penelitian dilakukan, terlebih dahulu dilakukan penelitian pendahuluan untuk membuat 

tikus model diabetes mellitus. Kelompok hewan coba dibagi menjadi 3 kelompok dosis 40 , 50 

dan 60 mg/kg BB diinduksi streptozotocin secara intra-peritoneal. Masing-masing kelompok 

berisi 3 tikus. Setelah dilakukan pengamatan selama 3 hari terhadap kelompok tikus tersebut, 

maka dosis aman dan tidak letal adalah dosis 40 mg/kgBB. Setelah didapatkan dosis STZ yang 

aman maka penelitian bisa dilakukan.  Tikus dianggap diabetes apabila kadar glukosa darah 180 

- 500 mg/dl. Selanjutnya disebut sebagai tikus diabetes. Injeksi STZ dilakukan hanya sekali 

untuk menginduksi diabetes mellitus. Pengamatan glukosa darah dilakukan pada hari ke-0 dan 

hari ke-3 pasca induksi STZ. Setelah diinduksi tikus tetap diberikan makanan dan minuman ad 

libitum.  

d. Prosedur Perlakuan  pada Tikus Diabetes  

Hari ke 3 pasca induksi STZ (setelah tikus coba menjadi tikus diabetes) mulai dilakukan 

perlakuan terhadap hewan coba dengan  memberikan sediaan larutan uji ekstrak etanol daun 

karamunting dosis 100 mg/kgBB, 200 mg/kgBB, 400  mg/kgBB selama 14 hari. Pemberian 

menggunakan sonde lambung. Tikus tetap diberikan makan dan minum ad libitum.  Pada hari ke 

15 masa perlakuan dilakukan pengecekan gula darah puasa dengan prosedur yang sama saat 

pengambilan kadar glukosa awal, setelah itu dilakukan proses isolasi jaringan.  

e. Proses Isolasi Jaringan   

Setelah tikus diperlakukan sesuai prosedur penelitian yang sudah ditetapkan maka selanjutnya 

dilakukan proses pembedahan.  Hewan coba di “sacrified” dengan cara dekavitasi servikal yang 

sebelumnya dilakukan pembiusan dengan obat bius pentobarbital. Dilakukan otopsi pada bagian 

perut bawah  untuk mengisolasi organ pankreas.  Potongan organ pankreas segera difiksasi 

dengan merendam organ dalam larutan fiksatif (formol saline) selama 24 jam atau lebih. Organ 
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tersebut dipotong membujur menggunakan scalpel. Potongan organ tersebut disusun ke dalam 

tissue cassete. 

e. Pewarnaan Hematoksilin Eosin (HE) pada Jaringan  

Proses deparafinisasi dengan cara sediaan yang sudah siap direndam di dalam larutan xylol I dan 

II selama dua menit. Dilanjutkan proses rehidrasi dalam larutan alkohol dengan konsentrasi yang 

menurun yaitu dari 96%-90%-80%-70% dan akuades masing-masing selama dua menit. Sediaan 

diinkubasi dalam larutan Hematoxylin-Harris selama 2 menit, kemudian dibilas dengan akuades. 

Kemudian potongan organ dimasukkan ke 70% dengan dua kali pencelupan. Sediaan 

diinkubasikan dalam eosin 1% selama dua menit. Selanjutnya, proses dehidrasi dengan 

mencelupkan sediaan ke dalam alkohol dengan konsentrasi yang meningkat 70%-80%-90%-

96%, masing-masing selama dua menit direndam dalam larutan xylol I dan xylol II masing-

masing selama dua menit. Kemudian pemberian entelan di atas kaca obyek dan ditutup dengan 

kaca penutup. Sediaan siap untuk diamati di bawah mikroskop cahaya binokuler. 

Teknik Pengumpulan Data  

Data yang diperoleh dari hasil sediaan histologi pancreas yang diwarnai pewarnaan HE 

akan di analisa menggunakan piranti lunak komputer Optilab Image Raster yang diambil 

menggunakan Optilab Camera dengan perbesaran 100 x dan 400 x.  

Prosedur Pengumpulan Data  

Secara umum proses pengumpulan data dari hasil pengamatan terbagi 2 kelompok yaitu  

1. Pengukuran kadar glukosa darah puasa tikus  

Pemeriksaan kadar glukosa darah menggunakan metode enzimatik, mengunakan alat 

Gluko-Dr® bereaksi secara spesifik dengan glukosa yang terdapat di dalam darah. 

Molekul glukosa yang dioksidasi oleh enzim Glukose Oksidase (GOD) menghasilkan 

elektron yang ditangkap oleh elektroda sehingga kadar glukosa berbanding lurus dengan 

sinyal elektronik yang diterima. Jumlah darah yang dibutuhkan untuk mengukur kadar 

glukosa darah adalah 2,5-4,0µL, darah diletakkan pada sisi kanan test strip, darah akan 

terserap secara otomatis dan hasil pengukuran akan terbaca setelah sebelas detik pada 

Gluko-Dr test Meter. Kadar glukosa darah diukur dalam satuan mg/dL. 

2. Pengamatan sajian histologi pancreas  

Pengamatan dilakukan menggunakan mikroskop cahaya binokuler berasal dari 

pengamatan 5 bagian lapang pandang preparat (bagian atas, tengah, bawah, kanan dan 
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kiri). Data numerik dari 5 lapang pandang tersebut dijadikan nilai  rerata per preparat . 

Pengamatan melalui mikroskop cahaya menggunakan perbesaran lensa 100 x dan 400 x.  

Proses pengumpulan data dikerjakan berdasarkan variabel  yang di ukur dalam penelitian 

ini yaitu:   

- Metode pengukuran  insula pancreatica 

Dilakukan pengukuran insula pancretica dengan menarik 2 garis lurus pada insula 

pancreatica  yaitu garis lurus terpendek dan garis terpanjang dari garis  yang melintang 

kemudian di bagi 2. Perbesaran 100 x  

- Metode penghitungan jumlah insula pancreatica 

Dilakukan penghitungan jumlah insula pancreatica dalam 5 lapang pandang dengan 

perbesaran 100 x. Dinilai reratanya.   

- Metode penghitungan jumlah sel  

Dilakukan penghitungan jumlah sel dalam insula pancreatica dalam 5 lapang pandang 

dengan perbesaran 100 x. Dinilai reratanya.  

Analisa Data  

Data yang diperoleh terdistibusi normal menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan 

homogenita dengan uji Levene. Hasil pengamatan kadar gula darah puasa dan gambaran 

mikroskopis pankreas d iuji dengan uji paramaterik . Untuk variabel kadar gula darah puasa di 

uji dengan uji T berpasangan sedangakan variabel lainnya dengan uji ANOVA one way yang 

dilanjutkan uji post hoc Tukey untuk mengetahui efektifitas dosis pemberian ekstrak etanol daun 

karamunting dengan tingkat kepercayaan 95%.  
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HASIL DAN DISKUSI 

Tabel 1.  Kadar Gula Puasa Tikus Diabetes Melitus  Sebelum dan Sesudah  Perlakuan dengan 

Ekstrak Etanol Daun Karamunting 

Kelompok Rerata Kadar Gula Darah Puasa P value 

(uji T berpasangaan) 

 
Sebelum Sesudah 

Dosis 100 mg 360.25  

154.88 

0,006* 

Dosis 200 mg  370.13  

148.38 

0,000* 

Dosis 400 mg  421.00  

92.75 

0,000* 

Keterangan : * p < 0.05 (signifikan)  
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Tabel 2. Pengukuran  Diameter Insula Pancreatica, Jumlah Insula Pancreatica Dan Jumlah Sel 

Insula Pancreatica Kelompok Penelitian 

Kelompok Variabel Penelitian Uji Multivariat 

P value Uji ANOVA  1 Way 

Rerata Ukuran Insula (mm) 

 

Kontrol 87543.88  

 

0,075 
100 mg 90849.88 

200 mg 105787.88 

400 mg 75281.75 

Rerata Jumlah Insula Pancreatica Per Lapang Pandang 

Kontrol 1.75  

 

0,030* 
100 mg 1.25 

200 mg 1.63 

400 mg 1.13 

Rerata Jumlah Sel Insula Pancreatica Per Lapang Pandang 

Kontrol 29.00  

 

0,008* 
100 mg 37.75 

200 mg 59.13 

400 mg 37.75 

Keterangan : * p < 0.05 (signifikan) 

Tabel 3. Analisa Data Multivariat Comparison – Post Hoc Test Antara Kelompok Kontrol – 

Perlakuan dan Antar Kelompok Perlakuan 

Kelompok Variabel Uji Multivariat Comparison 

P value Post Hoc Test 

Ukuran  Insula Pancreatica 

Control 100 mg 0.999 

 200 mg 0.915 

 400 mg 0.972 

100 mg Control 0.999 

 200 mg 0.951 

 400 mg 0.945 

200 mg Control 0.915 

 100 mg 0.951 

 400 mg 0.701 

400 mg Control 0.972 

 100 mg 0.945 

 200 mg 0.701 
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Jumlah Insula Pancreatica 

Control 100 mg 0.146 

 200 mg 0.945 

 400 mg .0047* 

100 mg Control 0.146 

 200 mg 0.366 

 400 mg 0.945 

200 mg Control 0.945 

 100 mg 0.366 

 400 mg 0.146 

400 mg Control 0.047* 

 100 mg 0.945 

 200 mg 0.146 

Jumlah Sel Insula Pancreatica 

Control 100 mg 0.715 

 200 mg 0.005* 

 400 mg 0.715 

100 mg Control 0.715 

 200 mg 0.067 

 400 mg 1.000 

200 mg Control 0.005* 

 100 mg 0.067 

 400 mg 0.067 

400 mg Control 0.715 

 100 mg 1.000 

 200 mg 0.067 
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Keterangan : * p < 0.05 (signifikan) 

Kelompok K        Kelompok P1 

    Kelompok P2      Kelompok P3  

 

 

 

  

Gambar 1. Gambaran histopatologi pengukuran  insula pancreatica kelompok kontrol (K ) dan 

kelompok dosis ekstrak etanol daun karamunting 100 mg (P1), 200 mg (P2) dan 400 mg (P3); 

pewarnaan HE; skala 100 um; perbesaran 400 x  
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Kelompok K        Kelompok P1 

Kelompok P2        Kelompok P3  

 

  Gambar 2. Gambaran histopatologi penghitungan jumlah insula pancreatica kelompok kontrol (K ) dan 

kelompok dosis ekstrak etanol daun karamunting 100 mg (P1), 200 mg (P2) dan 400 mg 

(P3); pewarnaan HE; skala 100 um; perbesaran 100 x  
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Kelompok K       Kelompok P1  

 

Kelompook P2      Kelompok P3 

 

 

Hasil penelitian didapatkan  dari  hasil pengamatan organ pankereas khususnya pada 

bagian insula pacreatica dengan menggunakan mikroskop cahaya dan menggunakan aplikasi 

software Image Raster. Pengamatan pada insula pancreatica dilakukan karena struktur tersebut 

adalah tempat sel beta, gamma yang berperan dalam regulasi kadar gula darah. Sel tersebut 

berperan dalam patofisiologi kejadian diabetes mellitus. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan (tabel 1) terjadi penurunan yang bermakna dari kadar glukosa darah puasa pada 

kelompok perlakuan dibandingkan kelompok kontrol (nilai p = 0.006 dosis 100 mg; p = 0.000 

dosis 2000 mg dan p=0.000 dosis 400 mg). Pada tabel 2  untuk  variabel  jumlah insula 

Gambar 3. Gambaran histopatologi penghitungan jumlah sel insula pancreatica kelompok kontrol (K ) 

dan kelompok dosis ekstrak etanol daun karamunting 100 mg (P1), 200 mg (P2) dan 400 

mg (P3); pewarnaan HE; skala 100 um; perbesaran 400 x  
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pancreatica (p=0.03) dan jumlah sel insula (p=0.008) didapatkan hasil peningkatan jumlah yang 

bermakna pada kelompok perlakuan (gambar 2 dan 3 )  dibandingkan kelompok kontrol, 

sedangkan pada pengamatan ukuran insula pancreatica tidak ditemukan perbedaan yang 

bermakna antar kelompok penelitian (p=0.075) (gambar 1). Dari hasil penelitian juga bisa 

diketahui dosis yang mempunyai potensi sebagai fitofarmaka untuk terapi diabetes mellitus 

adalah ekstrak etanol daun karamunting dosis 200 mg/kgBB dan 400  mg/kgBB (tabel 3).  

Diabetes Mellitus (DM) merupakan gangguan metabolik yang terjadi karena adanya 

masalah pada pengeluaran insulin, aksi insulin atau keduanya (Ignatavicius, Workman, & 

Winkelman, 2016). Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar 

gula darah yang melebihi normal (hiperglikemia) sebagai akibat dari tubuh yang kekurangan 

insulin relatif maupun absolut (Sunarsih, 2007). Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh 

gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel β langerhans/insula pancreatica kelenjar 

pankreas  atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin (Dipiro, 

2009). Hal ini dapat dilihat dari kadar gula darah puasa pada masing-masing kelompok penelitian 

sebelum diberikan perlakuan berupa pemberian ekstrak etanol daun karamunting semua tikus  

mengalami hiperglikemia. Pada penelitian dengan model tikus diabetes yang memerlukan 

kondisi hiperglikemia umumnya menggunakan induksi streptozosin dan alloksan. Zat 

diabetogenik aloksan dan streptozotocin bersifat toksik terhadap sel beta pankreas dan dapat 

menyebabkan insulitis pada hewan percobaan. Kerusakan sel beta pankreas menyebabkan tubuh 

tidak bisa menghasilkan insulin sehingga menyebabkan kadar glukosa darah meningkat (terjadi 

keadaan hiperglikemia). Kondisi hiperglikemia dapat menghasilkan pembentukan spesies 

oksigen reaktif (ROS=reactive oxygen species). ROS yang berlebihan dapat menyebabkan stres 

oksidatif dan dapat memperparah kerusakan sel beta pankreas. ROS yang berlebih ini 

meningkatkan kejadian stres oksidatif dan merusak sel beta pankreas. Pemilihan streptozosin 

sebagai penginduksi keadaan hiperglikemia dikarenakan induksi dengan STZ lebih baik daripada 

induksi alloksan (Lenzen, 2008). Streptozotocin memiliki batas keamanan yang lebih baik 

daripada alloksan karena rentang dosisnya yang lebar dan lebih jarang terjadi keadaan ketosis 

dibandingkan alloksan. Szkudelski (2001) menyatakan induksi STZ lebih baik digunakan dalam 

membuat hewan model diabetes, karena mampu mempertahankan hiperglikemia dalam waktu 

yang lama sehingga memudahkan pengamatan terhadap patofisiologi dan komplikasi diabetes 

(lamanya penelitian ini bersifat subkronis yaitu selama 15 hari). Induksi streptozotocin dapat 
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memicu terjadi DM tipe 1 maupun DM tipe 2 tergantung dosis dan perlakuan terhadap hewan 

model. Penyuntikan STZ pada tikus dewasa sebanyak 35-65 mg/Kg secara intraperitoneal 

mampu menginduksi tikus model DM tipe 2 (Akberzadeh et al, 2007). Penelitian pendahuluan 

untuk membuat tikus model diabetes menggunakan 3 kelompok dosis induksi STZ (dosis 40 

mg/kbBB, 50 mg/kgBB dan 60 mg/kgBB). Dari ketiga kelompok dosis tersebut hanya dosis 40 

mg/kgBB yang  optimal untuk dapat digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Dosis 50 dan 

60 mg/kgBB menyebabkan kematian pada tikus coba dalam 2 -3 hari setelah penyuntikan STZ.    

Kondisi hiperglikemia atau  diabetes melitus mudah sekali menyebabkan terbentuknya 

ROS (Reactive Oxygen Spesies). ROS adalah senyawa radikal bebas yang reaktif dan bereaksi 

dengan senyawa lain. Di dalam tubuh, ROS cenderung bereaksi dengan jaringan yang dapat 

menyebabkan kerusakan jaringan. Ketidakseimbangan jumlah ROS dengan antioksidan di dalam 

tubuh menyebakan stress oksidatif. Stress oksidatif memberi kontribusi pada kerusakan fungsi 

insula panceratica  dan resistensi insulin sehingga memperburuk kondisi diabetes (Arifin, 2006). 

Keadaan hiperglikemik ini memang terbukti menyebabkan keadaan insula pancreatica berubah 

secara mikroskopis pada penelitian ini. Dapat dilihat pada kelompok kontrol terjadi penurunan 

yang bermakna pada jumlah insula pancreatica beserta jumlah sel didalamnya dibandingkan pada 

kelompok perlakuan. Ini menandakan hiperglikemia pada diabetes mellitus menyebabkan 

keadaan stress oksidatif yang menyebabkan kerusakan insula pancretica.  

Salah satu pengobatan tradisional yang dipercaya dapat mengobati penyakit diabetes 

mellitus  berbasis kearifan lokal di Kalimatan Selatan adalah daun karamunting.  Daun 

karamunting tumbuh subur di daerah lahan basah. Dengan banyaknya laporan penelitian yang 

sudah dipublikasikan mengenai kandungan daun karamunting berpotensi menjadi terapi diabetes 

mellitus dapat dibuktikan juga dalam penelitian ini (Anisyah, 2017; Luthfia Pertiwi, 2020; 

Lukacinova A, et al., 2008; Dwichami, 2005)  Tumbuhan karamunting jenis Rhodomyrtus 

tomentosa (Aiton) Hassk) yang diambil di daerah Martapura - Kabupaten Banjar diolah untuk 

bagian daunnya menjadi sediaan  ekstrak etanol. Ekstrak etanol daun karamunting dengan 

berbagai dosis terukur  diberikan pada tikus model diabetes selama 15 hari. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui terdapat potensi antidibetes berupa kemampuan daun karamunting untuk 

menurunkan kadar gula darah puasa, memperbaiki kehilangan jumlah insula dan sel dalam insula 

pancreatica akibat kondisi diabetes mellitus sebelumnya.   
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Antioksidan dalam daun karamunting mampu mengikat radikal bebas sehingga dapat 

mengurangi stres oksidatif. Berkurangnya stres oksidatif dapat mengurangi resistensi  insulin dan 

mencegah perkembangan disfungsi dan kerusakan sel β pankreas (Song, 2015). Daun 

karamunting sebagai antioksidan mengandung senyawa golongan fenol, flavonoid, saponin, 

tanin, steroid dan triterpenoid (Dwicahmi, 2015) . Flavonoid yang memiliki potensi aktivitas 

antidiabetes ekstrak etanol daun karamunting. Flavonoid termasuk senyawa polifenol alam yang 

potensial sebagai antioksidan dan mempunyai kemampuan bioaktivitas sebagai antidiabetes. 

Sejumlah studi telah dilakukan untuk menunjukkan efek hipoglikemik dari flavonoid dengan 

menggunakan model eksperimen yang berbeda, hasilnya tanaman yang mengandung flavonoid 

telah terbukti memberi efek menguntungkan dalam melawan penyakit diabetes melitus, baik 

melalui kemampuan mengurangi penyerapan glukosa maupun dengan cara meningkatkan 

toleransi glukosa (Brahmachari, 2011). Sebagian besar flavonoid menunjukan mekanisme kerja 

sebagai antidiabetes dengan meningkatkan fungsi dari sel beta pankreas dan membantu 

merangsang sekresi insulin (Luvacinova, et.al., 2008; Dheer & Batnagar, 2010). Mekanisme lain 

dari flavonoid yang menunjukkan efek hipoglikemik yaitu mengurangi penyerapan glukosa dan 

mengatur aktivitas ekspresi enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat 

(Brahmachari,2011). Selain mengandung flavonoid, senyawa tanin yang terkandung dalam daun 

karamunting berperan dalam memacu metabolisme glukosa dan lemak sehingga penimbunan zat 

tersebut di dalam darah dapat dihindari. Tanin memiliki aktivitas hipoglikemik selain itu juga 

dapat dikerutkan membran epitel pada usus halus sehingga sari - sari makanan yang diserap serta 

asupan gula dapat dihambat. Hal ini membuat gula darah tidak meningkat terlalu tinggi. 

Polifenol berperan menurunkan kadar glukosa darah. Mekanisme kerja yang dilakukan yaitu 

pencegahan reaksi pengubahan superoksida menjadi hidrogen superoksida. Peran polifenol yaitu 

perlindungan sel β pankreas dari efek toksik yang dihasilkan oleh radikal bebas dan diproduksi 

saat kondisi hiperglikemia kronis. Antioksidan berfungsi sebagai pencegah oksidasi yang 

berlebihan sehingga kerusakan pada sel β pankreas dapat dikurangi dan dapat menyebabkan 

kadar glukosa darah turun. Selain itu dapat mempertahankan kandungan insulin.  

Keterbatasan pada penelitian ini adalah tidak dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut pada 

jenis sel insula panceratica kelompok perlakuan yang mengalami penambahan jumlah 

dibandingkan kelompok kontrol.  Pada penelitian ini belum bisa membuktikan apakah pemberian 

ekstrak etanol daun karamunting mempengaruhi kerja dari reseptor insulin karena hal ini 
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berkaitan dengan patofisiologi DM tipe 2, bukan hanya berpengaruh pada perbaikan pada 

keadaan DM tipe 1 yang berupa defisiensi absolut dari sel beta di insula pancreatica.  

PENUTUP 

Kesimpulan  

Ekstrak etanol daun karamunting mempunyai potensi sebagai fitofarmaka dalam terapi 

penyakit Diabetes Melitus.  Dari hasil penelitian juga bisa diketahui dosis yang mempunyai 

potensi sebagai fitofarmaka untuk terapi Diabetes Mellitus adalah ekstrak etanol daun 

karamunting dosis 200 mg/kgBB dan 400 mg/kgBB. 

Saran  

Belum diketahui apakah pemberian ekstrak etanol daun karamunting mempunyai potensi 

antidiabetes pada DM tipe 1 saja atau juga pada DM tipe 2. Untuk mengetahui hal tersebut  maka 

perlu dilakukan penelitian menggunakan pemeriksaan imunohistokimia untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh pemberian ekstrak etanol daun karamunting terhadap sensitivitas reseptor 

insulin kelompok control dan perlakuan.  

Untuk mengetahui efek pemberian ekstrak etanol daun karamunting lebih lanjut pada 

kondisi diabetes mellitus khususnya pada organ – organ yang terlibat dalam patofisiologi DM. 

Organ yang bisa diteliti lebih lanjut adalah hati, ginjal, usus, dan kelenjar lemak yang berperan 

dalam proses patofisiologi DM.  
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