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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Diabetes Melitus  

1. Definisi 

Diabetes melitus (DM) adalah gangguan metabolisme yang ditandai 

dengan hiperglikemi yang berhubungan dengan abnormalitas metabolisme 

karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan oleh penurunan sekresi 

insulin atau penurunan sensitivitas insulin, atau keduanya dan 

menyebabkan komplikasi kronis mikrovaskular dan makrovaskular 

(Sukandar et al., 2008). 

2. Klasifikasi Diabetes Melitus 

Menurut American Diabetes Association (ADA) klasifikasi diabetes 

melitus berdasarkan etiologinya dibagi menjadi empat jenis, yaitu: 

a. Diabetes Melitus Tipe 1 

Diabetes melitus tipe 1 adalah penyakit hiperglikemia akibat ketiadaan 

absolut insulin yang disebabkan destruksi sel β pankreas (Wells, 

Dippiro & Schwinghammer, 2009). 

b. Diabetes Melitus Tipe 2 

Diabetes melitus tipe 2 merupakan DM yang terjadi akibat resistensi 

insulin atau ganguan sekresi insulin. DM tipe 2 ini sering disebut 

Noninsulin Dependent Diabetes Melitus (NIDDM), dimana pasien tidak 

sepenuhnya membutuhkan insulin. NIDDM sangat sering terjadi pada 

orang dewasa yang kelebihan berat badan yangg telah berumur lebih 

dari 40 tahun (Johnson, 1998). 

c. Diabetes Melitus Gestational 

Diabetes melitus yang terjadi selama masa kehamilan dann 

mempengaruhi 4% dari semua kehamilan. Pada DM tipe ini terjadi 

peningkatan sekresi brebagai hormon yang mempunyai efek metabolik 

terhadap toleransi glukosa, maka kehamilan adalah suatu keadaan 

diabetogenik (Price dan Wilson, 2005). 
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d.  Diabetes Melitus Tipe Lain 

Diabetes melitus tipe ini terjadi akibat ganggan endorin (Akromegali, 

Sindroma Cushing), penyakit eksokrin pankreas (pankreatitis), Diabetes 

Gestasional (DMG) yang muncul pada masa kehamilan, serta diabetes 

karena konsumsi zat kimia atau obat (glukoortikoid, pentamidin, niacin, 

dan α-interferon) (Wells, Dipiro & Scwinghammer, 2009). 

e.  Pra-diabetes 

IFG (Impaired Fasting Glucose) = GPT (Glukosa Puasa Terganggu) 

dan IGT (Impaired Glucose Tolerance) = TGT (Toleransi Glukosa 

Terganggu) ialah kondisi dimana kadar gula darah pasien lebih tinggi 

daripada normal (Wells, Dipiro & Scwinghammer, 2009). Kondisi pra-

diabetes merupakan faktor resiko untuk diabetes, serangan jantung dan 

stroke (Muchid, et al, 2005). Keterangan lebih lengkap dapat dilihat 

pada tabel 2.1.  

Tabel 2.1 klasifikasi diabetes melitus berdasarkan etiologinya 

No Diabetes Melitus Keterangan 

1 Tipe 1 Destruksi sel β, umumnya mengarah ke defisiensi 

akibat autoimun atau idiopatik. 

2 Tipe 2 Bervasiasi, mulai yang predominan resistensi insulin 

disertai defisiensi insulin relative, sampai yan 

predominan ganguan sekresi insulin bersama resistensi 

insulin. 

3 Tipe lain Defek genetik fungsi sel β, Defek genetik kerja insulin, 

penyakit eksokrin pancreas, endokrinopati, diabetes 

karena obat atau zat kimia, diabetes karena infeksi.  

4 Gestasional Diabetes melitus yang muncul pada mas kehamilan, 

umumnya bersifat sementara, tetapi merupakan faktor 

resiko DM tipe 2.  

5 Pra-Diabetes IFG (Impaired Fasting Glukose) = GPT (Glukosa Puasa 

Tenganggu), atau IGT (Impaired Glukose Tolerance) = 

TGT (Toleransi Glukosa Terganggu).  

Sumber:  Departemen Kesehatan RI, 2005 

3. Mekanisme Diabetes Melitus  

Diabetes melitus terjadi karena terganggunya metabolisme glukosa 

sehingga menyebabkan berkurangnya produksi insulin. Insulin diproduksi 
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oleh kelenjar pankreas dimana didalam kelenjar pankreas terdapat 

kumpulan sel-sel α yang menghasilkan hormon glukagon dan sel β yang 

memproduksi hormon insulin. Kedua hormon ini bekerja untuk 

menurunkan kadar glukosa darah (Schteingart, 2006). Insulin yang 

dihasilkan oleh sel β pankreas digunakan untuk membuka masuknya 

glukosa kedalam sel. Dengan bantuan GLUT 4 yang terdapat pada 

membran sel maka insulin dapat menghantarkan glukosa masuk kedalam 

sel. Kemudian di dalam sel tersebut glukosa di metabolisme menjadi ATP. 

Jika insulin yang diproduksi sedikit atau tidak ada maka glukosa tidak 

akan masuk ke dalam sel dan akan terus berada di aliran darah yang akan 

mengakibatkan hiperglikemia (Soegondo, 2009). 

Defisiensi insulin dapat terjadi melalui 3 jalur, yaitu:  

a. Rusaknya sel-sel β pankreas karena pengaruh dari luar (virus, zat kimia 

tertentu, dll). 

b. Deenditasi atau penurunan reseptor glukosa pada kelenjar pancreas.  

c. Desensitasi/kerusakan reseptor insulin (doen regulation) di jaringan 

perifer (Manaf, 2009). 

4. Pengaturan Kadar Glukosa Dalam Darah 

Fungsi hepar, pankreas, adenohipofisis dan adrenal memiliki peran 

yang sangat mempengaruhi kadar glukosa dalam darah. Selain itu fungsi 

dari tiroid, kerja fisik, faktor imunologik dan genetik memiliki pengaruh 

juga terhadap kadar glukosa dalam darah.   

a. Hepar 

Glukosa yang berasal dari absorbsi makanan di intestin dialirkan 

ke hepar melalui vena porta, sebagian glukosa akan disimpan sebagai 

glikogen. Pada saat ini kadar glukosa di vena porta lebih tinggi dari 

pada di vena hepatika. Setelah absorbsi selesai glikogen hepar dipecah 

lagi menjadi glukosa, sehingga kadar glukosa di vena hepatika lebih 

tinggi dari pada vena porta. Jadi hepar berperan sebagai glukostat. Pada 

keadaan normal glikogen di hepar cukup untuk mempertahankan kadar 

glukosa dalam beberapa hari, tetapi bila fungsi hepar terganggu akan 

mudah terjadi hipoglikemi ataupun hiperglikemi (Gunawan, 2007). 
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b. Pankreas 

Peran insulin dan glucagon penting pada metabolisme 

karbohidrat. Glukagon menyebabkan glikogenesis dengan merangsang 

adenilsiklase, enzim yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fosforilase. 

Enzim fosforilase penting untuk glikogenolisis. Bila cadangan glikogen 

di hepar menurun maka glukogenolisis akan lebih aktif (Gunawan, 

2007). 

c. Kerja Fisik 

Tanpa insulin, kontraksi otot dapat menyebabkan glukosa lebih 

banyak masuk ke dalam sel. Karenanya pasien DM sangat dianjurkan 

untuk melakukan olahraga teratur agar tidak terlalu banyak 

membutuhkan insulin. Pasien DM yang bekerja keras harus 

mendapatkan ekstra kalori atau dosis insulin harus dikurangi (Gunawan, 

2007). 

5. Pengobatan Diabetes Melitus  

Target terapi DM adalah mengurangi komplikasi makrovaskular dan 

mikrovaskular jangka panjang, mencegah komplikasi akut dari kadar 

glukosa yan tinggi, meminimalkan episode hipoglikemik dan 

meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Untuk mancapai 

target terapi, kadar glukosa darah yang mendekati normal merupakan dasar 

yang penting, karena akan menurunkan resiko peningkatan komplikasi 

kronik. Terapi DM juga diikuti dengan penilaian terhadap kontrol 

glikemik, pengukuran sendiri kadar glukosa darah, memonitor kadar lipid 

dan tekanan darah, memonitor perkembangan komplikasi secara berkala, 

menerapkan gaya hidup sehat, dan penggunaan obat yang tepat (Cook, 

Johnson dan Wade, 2008). 

Pada dasarnya ada dua macam pendekatan dalam penatalaksanaan 

terapi diabetes melitus antara lain adalah terapi tanpa obat (Non 

farmakologi) dan terapi dengan obat (Farmakologi). Dalam 

penatalaksanaan terapi diabtes melitus, langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah penatalaksanaan terapi tanpa obat berupa pengaturan diet 

dan olah raga. Apabila tujuan penatalaksanaan belum tercapai, terapi tanpa 
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obat dapat dikombinasikan dengan terapi dengan obat berupa terapi insulin 

atau terapi obat antidiabetes oral, atau kombinasi keduanya (Dirjen Binfar 

Depkes RI, 2005).  

a. Terapi Tanpa Obat 

1) Pengaturan Diet  

Kunci keberhasilan dalam penatalaksanaan diabetes melitus 

dalah dengan pengaturan diet yang baik. Diet yang dianjurkan adalah 

makanan dengan komposisi yang seimbang dalam hal karbohidrat, 

protein dan lemak. Tujuan pengatuaran diet pada diabetes adalah:  

a) Mencapai dan mempertahan kan kadar glukosa darah pada kadar 

normal. 

b) Mencapai dan mempertahankan lipid pada kadar yang optimal. 

c) Mencegah komplikasi akut dan kronik. 

d) Meningkatkan kualitas hidup.  

Jumlah kalori disesuaikan dengan pertumbuhan, status gizi, umur, 

stress dan kegiatan fisik, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai 

dan mempertahankan berat badan ideal. Penurunan berat badan telah 

dibuktikan dapat mengurangi resistensi insulin dan memperbaiki 

respons sel-sel β terhadap stimulus glukosa. Dalam salah satu penelitian 

dilaporkan bahwa penurunan 5% berat badan dapat mengurangi kadar 

HbA1c sebanyak 0,6% (HbA1c adalah salah satu parameter status DM), 

dan setiap kilogram penurunan berat badan dihubungkan dengan 3-4 

bulan tambahan waktu harapan hidup.  

Selain jumlah kalori, pilihan jenis bahan makanan juga sebaiknya 

diperhatikan. Masukan tetap diperlukan, namun tidak melebihi 300 

mg/hari. Sumber lemak diupayakan berasal dari bahan nabati, yang 

mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh dibandingkan asam 

lemak jenuh. Sebagai sumber protein sebaiknya diperoleh dari ikan, 

ayam (terutama daging dada), tahu dan tempe, karena tidak banyak 

mengandung lemak.  

Masukan serat sangat penting bagi penderita diabetes melitus, 

diusahakan paling tidak 25 gr/hari. Disamping akan menolong 
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menghambat penyerapan lemak, makanan berserat yang tidak dapat 

dicerna oleh tubuh juga dapat membantu mengatasi lapar yang kerap 

dirasakan penderita DM tanpa resiko masukan kalori yang berlebih. 

Disamping itu makanan sumber serat seperti sayur dan buah-buahan 

segar umumnya kaya akan vitamin dan mineral (Dirjen Binfar Depkes 

RI, 2005). 

2) Latihan Jasmani 

Prinsipnya, tidak perlu olah raga berat, olah raga ringan asal 

dilakukan secara teratur akan sangat bagus pengaruhnya bagi 

kesehatan (Dirjen Binfar Depkes RI, 2005). Dianjurkan latihan 

jasmani secara teratur (3-4 kali seminggu) selama kurang lebih 30 

menit, yang sifatnya sesuai CRIPE (continuous, rhythmical, 

progressive, edurance training). Sedapat mungkin mencapai zona 

sasaran 75-85% denyut nadi maksimal (220-umur), disesuaikan 

dengan kemampuan dan kondisi penyakit penyerta. Sebagai contoh 

olah raga ringan adalah berjalan kaki biasa selama 30 menit, olah 

raga sedang adalah berjalan cepat selama 20 menit dan olah raga 

berat misalnya jogging (Suyono, et al., 2007). 

b. Terapi dengan Obat 

Beberapa agen antidiabetes oral baru telah diperkenalkan 

diantaranya adalah pengahambat α-glukosidase, biguanida, meglitinid, 

tiazolindinedion (TZD) atau glitazone, inhibitor dipeptidil peptidase-IV 

(DPP-IV) dan sulfonylurea (Wells, Dipiro, Schwinghammer, 2009). 

Agen antidiabetes digunakan ketka tujuan penatalaksanaan terapi tanpa 

obat tidak dapat dicapai. Secara umum agen antidiabetes dikelompokan 

berdasarkan mekanisme kerjanya, diantarnya adalah biguanida dan 

tiazolidinedion sering dikategorikan sebagai agen sensitisasi insulin 

karena kemampuanya untuk mengurangi resistensi insulin. Sulfonilurea 

dan meglitnid sering dikategorikan sebagai agen penginduksi insulin 

karena aksinya meningkatkan pelepasan insulin endogen (Dipiro, 

Talbert, Yees, Matzke, Wells & Posey, 2005). Macam-macam obat 

antidiabetik oral: 
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1) Biguanid  

Golongan biguanid yang paling sering digunakan adalah 

metformin. Metformin menurunkan kadar glukosa darah dengan 

mekanisme meningkatkan pemakaian glukosa oleh sel usus sehingga 

menurunkan glukosa darah dan juga diduga menghambat absorbsi 

glukosa di usus sesudah asupan makan. Metformin menurunkan 

glukosa darah melalui pengaruhnya terhadap kerja insulin tingkat 

selular dan menurunkan produksi gula hati. Metformin juga menekan 

nafsu makan hingga berat badan tidak meningkat, sehingga layak 

diberikan pada penderita yang overweight (Ditjen Bina Farmasi dan 

Alkes, 2005). 

2) Glitazone (thiazolidion) 

Glitazone merupakan agonist perozisome proliferator-activated 

receptor gamma (PPARγ) yang sangat selektif dan poten. Glitazone 

tidak menstimulasi produksi insulin oleh sel β pankreas namun 

meningkatkan efisiensi dan respons sel β pankreas dengan menurunkan 

glukotoksisitas dan lipotoksisitas. Untuk sediaan jenis pioglitazon dan 

rosiglitazon dapat menurunkan HbA1C sekitar 1-1,5% dan juga dapat 

menaikan HDL serta berefek secara variatif pada LDL (Gunawan, 

2007). 

3) Sulfonilurea  

Golongan ini bekerja dengan merangsang sel β pankreas untuk 

melepaskan insulin yang tersimpan, sehingga hanya bermanfaat 

terhadap pasien yang masih mampu mensekresi insulin. Contoh 

golongan obat ini adalah glibenklamid, klorpopamid dan glipizide 

(Gunawan, 2007). 

4) Glinid  

Golongan obat ini mempunyai struktur yang mirip dengan 

sulfonilurea, perbedaannya pada masa kerjanya yang lebih pendek dari 

sulfonilurea. 
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5) Penghambat alfa glukoksidase (acarbose) 

Acarbose memperlambat pemecahan maupun penyerapan 

karbohidrat kompleks dengan cara pengahambat enzim α-glukoksidase 

yang terdapat pada dinding enterosit yang terletak pada bagian 

proksimal usus halus (Siti, 2004). 

 

B. Biji kola (Cola acuminata) 

1. Sistematika Biji Kola (Cola acuminata) 

Nama latin dari tanaman Kola yaitu (Cola acuminata (P.Beauv.)) 

schott et Endl. Taksonomi Cola acuminata adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Spermatopyta 

Kelas   : Dicotyledoneae 

Bangsa  : Malvales 

Suku   : Sterculiaceae 

Marga   : Cola 

Jenis   : Cola acuminata (P.Beauv.) Schott and Endl 

2. Karakteristik Umum Tanaman  

Kola (Cola acuminata (P.Beauv.)) schott et Endl dan beberapa 

spesies lain merupakan pohon tahunan berkayu yang dapat mencapai 

ketinggian 4-5m dan masih tergolong satu suku dengan kakao. Tumbuhan 

ini berasal dari Afrika Barat namun sekarang tersebar luas ke seluruh 

daerah tropika, termasuk Indonesia. Kola menghasilkan bunga dan buah 

yang tumbuh langsung dari kuncup dorman pada batang utama atau 

cabang utama. Buah kola memiliki sejumlah ruang pada setiap ruang 

terdapat sekumpulan biji yang terbungkus oleh “daging” berwarna 

keputihan disebut “aril” (Anonim, 2008).  

Habitus berupa perdu dengan tinggi ± 20m. Batang bulat, berkayu, 

bercabang-cabang, permukaannya kasar, warnanya hijau kecoklatan. Daun 

tunggal, tersebar, bertangkai, bentuknya bulat telur memanjang, ujung 

runcing, tepi rata, pangkalnya meruncing, panjang daun 7-19 cm dan 

lebarnya 2-6 cm, pertulangan menyirip dan warnanya hijau. Bunga 
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majemuk, bentuk malai, kelopak bunga bentuknya kerucut, terdapat di 

ketiak daun, warna hijau bila masih muda dan coklat bila sudah tua, bentuk 

mahkotanya bintang, bertajuk lima, jumlah benang sari sepuluh yang 

tersusun seperti bintang, warnanya ungu, warna putik kuning, kuning 

keputih-putihan. Buah kotak yang setiap tangkainya terdapat 1-5 buah, 

bentuk buah bulat memanjang, dimana pada setiap buah berisi 5-15 biji, 

panjang buah 8-15 cm dengan diameternya 5-9 cm, warnanya hijau. 

Bentuk biji bulat telur, keras, panjangnya 3-6 cm dan lebar 2-4 cm, selaput 

biji berasa manis dan wangi, warnanya merah. Akar tunggang dan 

berwarna coklat. 

Pada tanaman Cola acuminata yang paling sering dimanfaatkan 

adalah bijinya. Biji kola adalah keping biji dan inti biji dari Cola 

acuminata yang memiliki kadar xantin tidak kurang ari 1,5% termasuk 

salah satunya kafein. Pemerian Cola acuminata yaitu memiiki bau yang 

lemah, rasa yang pahit dan sepat. Makroskopis inti biji kola yang jarang 

terdapat dalam keadaan utuh, terdiri dari 2 sampai 4 keping biji dengan 

panjang biji sampai 4 cm dan lebar sampai 2 cm, sisi samping pipih atau 

agak berombak (BPOM, 2008). 

3. Kandungan Kimia Tanaman 

Biji Cola acuminata memiliki komposisi kimia yang terdiri dari 

kadar air 20,62%, protein kasar 8,65%, karbohidrat 64,05%, lemak 0,80%, 

dan kafein 2,65% sedangkan komposisi mineralnya yaitu terdapat Calsium 

0,60%, Potassium 0,45%, Iron 0,17%, Sodium 0,09%, dan Magnesium 

0,25% (Ajai, 2012) serta memliki kandungan kafein sebesar 4,7% (Okoli, 

2012) . 
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Gambar 2.1 Cola acuminata (P.Beauv) Schott et Endl (BPOM, 2008) 

Kafein merupakan senyawa alkaloid yang tergolong dalam keluarga 

methylxanthine bersama dengan teofilin dan teobromine, berlaku sebagai 

perangsang system syaraf pusat. Kafein merupakan metabolit sekunder 

terbesar yang terdapat dalam biji kola (Cola acuminata). Skrining senyawa 

metabolit sekunder yang dilakukan Okeke pada tahun 2015 menyatakan 

bahwa kandungan alkaloid berupa kafein pada biji kola (Cola acuminata) 

lebih besar (0,11%) dari Cola nitida (0,1%). Pada keadaan asal, kafein 

merupakan serbuk putih yang pahit (Phytomedical, 2006) dengan rumus 

kimianya C8H10N4O2, dan struktur kimianya 1,3,7-trimetylpurinine-

2,693H,1H)-dione; 1,3,7Trimethylxanthin; 7-methyltheophylline (Anonim, 

1995).  

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur kafein (C8H10N4O2) (Anonim, 2002) 

4. Khasiat dan Kegunaan Biji Kola (Cola acuminata) 

Biji Cola acuminata merupakan salah satu tanaman tropis yang 

berasal dari Afrika Selatan dan penyebarannya sampai ke Eropa dan Asia, 

salah satunya Indonesia. Secara tradisional tanaman kola digunakan 

sebagai obat diare, disentri, mual dan batuk. Selain itu biji kola dapat 

digunakan untuk mengobati peradangan pada rematik dan asam urat, 

mengobati pneumonia, digunakan sebagai di uretik (Mitchell, S. 2003), 
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mengobati keracunan dalam saluran cerna (Warner, M. 2007), dan asma 

(Odebunmi, E., Oluwaniyi, O., Awoloa, G., et al. 2009). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

C. Uji Antidiabetes 

Uji antidiabetes bisa dilakukan dengan dua macam metode yaitu uji 

antidibetes dengan metode toleransi glukosa dan uji antidiabetes dengan 

induksi aloksan. 

1. Uji antidabetes dengan metode toleransi glukosa 

Metode ini sering dikenal sebagai induksi diabetes fisiologis dimana 

kadar glukosa darah hewan uji akan meningkat dalam waktu yang singkat 

tanpa adanya perusakan pankreas. Perlakuan pada hewan uji yang akan 

diinduksi glukosa, sebelumnya hewan uji akan dipuasakan semalaman dan 

diukur kadar glukosa darah hewan uji terlebih dahulu. Kemudian hewan 

uji dibebani glukosa secara oral dengan dosis 1-2,5 g/kg berat badan dan 

diukur kadar glukosa darahnya pada interval 30 menit selama 2 jam 

setelah pembebanan glukosa (Etuk, 2010; Fischbach, 1992). 

2. Uji antidiabetes dengan induksi aloksan 

Aloksan merupakan analog glukosa yang sitotoksik terhadap sel-β 

pankreas. Aloksan secara selektif menembus sel-β melalui transporter 

glukosa GLUT2. Aloksan akan menginduksi pembentukan reactive oxygen 

species (ROS) pada sel-β pankreas yang menyebabkan nekrosis pada sel-β 

pankreas sehingga sel-β pankreas mengalami kematian. Dengan adanya 

kerusakan pada sel-β pankreas akan menyebabkan keadaan diabetes 

melitus karena insulin sudah tidak dapat dihasilkan lagi (Lenzen, 2008; 

SZkudelski, 2001).   

Induksi diabetes oleh aloksan dibagi dalam 4 fase. Fase pertama 

ialah fase hipoglikemik sementara yang terjadi selama 30 menit setelah 

beberapa menit injeksi aloksan. Respon hipoglikemik ini merupakan hasil 

stimulasi sementara dari sekresi insulin. Fase dua terjadi setelah 1 jam 

pemberian aloksan, ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah dan 

penurunan insulin plasma. Fase hiperglikemik yang biasanya berlangsung 

selama 2 hingga 4 jam ini terjadi akibat inhibisi sekresi insulin sehingga 
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menyebabkan hipoinsulinemia. Pada fase ketiga terjadi hipoglikemik lagi 

dan biasanya terjadi setelah 4 hingga 8 jam setelah injeksi aloksan, serta 

berlangsung selama beberapa jam. Pada fase ketiga ini dapat terjadi 

konvulsi dan bahkan fatal, yang terjadi akibat sirkulasi insulin yang 

berlebihan. Fase keempat merupakan fase hiperglikemik diabetik 

permanen. Secara morfologi, degranulasi dan hilangnya integritas sel-β 

terlihat dalam 12 hingga 48 jam (Lenzen, 2008). 

Pemberian aloksan pada hewan uji merupakan suatu cara yang cepat 

untuk menghasilkan kondisi diabetes eksperimental (hiperglikemia). Tikus 

hiperglikemia dapat dihasilkan dengan menginjeksikan 120-150 mg/kg 

BB. Pada hewan uji aloksan dapat diberikan secara intervena, 

intraperitoneal, dan subkutan (Yuriska, 2009).  

 

D. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Konsep Penelitian 
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E. Hipotesis 

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang aktivitas antidiabetes ekstrak 

biji kola (Cola nitida) (Iliemene U.D, 2014) dan kulit batang kola (Cola 

acuminata) (F. Adediwura, dkk., 2011) serta berdasarakan kerangka konsep 

yang telah disusun maka dapat dirumuskan hipotesis bahwa ekstrak etanol 

biji kola (Cola acuminata) signifikan menurunkan kadar glukosa darah pada 

tikus yang telah diinduksi aloksan. 
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