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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Diabetes Melitus 

Diabetes melitus merupakan kelainan metabolik dengan etiologi 

multifaktorial. Penyakit ini ditandai dengan hiperglikemia kronis dan 

mempengaruhi metabolisme karbohidrat, protein, serta lemak. Diabetes 

Melitus dapat terjadi karena adanya gangguan pada sekresi insulin atau 

gangguan kerja insulin (Abas, 2009;Ramachandran, 2009). Defisiensi insulin 

dapat terjadi melalui 3 jalan, yaitu :  

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

kimia tertentu, dll). 

b. Desensitasi atau penurunan reseptor glukosa pada kelenjar 

pankreas.  

c. Desensitasi/kerusakan reseptor insulin (down regulation) di 

jaringan perifer (Manaf,  2009).  

PERKENI (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia) membagi alur 

diagnosis diabetes melitus menjadi dua bagian besar berdasarkan ada 

tidaknya gejala khas diabetes melitus. Gejala khas tersebut terdiri dari 

poliuria, polidipsia, polifagia dan berat badan menurun tanpa sebab yang 

jelas. Sedangkan gejala tidak khas dari diabetes melitus antara lain lemas, 

kesemutan, luka yang sulit sembuh, gatal, mata kabur, disfungsi ereksi pada 

pria dan pruritus vulva pada wanita. Pemeriksaan glukosa darah abnormal 

satu kali saja cukup untuk menegakkan diagnosis apabila ditemukan gejala 

yang khas. Namun bila tidak ditemukan gejala khas diabetes melitus maka 

diperlukan dua kali pemeriksaan glukosa darah abnormal. Keadaan 

hiperglikemi ditandai dengan kadar gula darah puasa ≥ 126 mg/dL atau 

postprandial ≥ 120 mg/dL atau glukosa sewaktu ≥ 200mg/dL (Departemen 

Farmakologi dan Terapetik FK UI, 2007). 
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1. Klasifikasi Diabetes Melitus  

Klasifikasi diabetes melitus menurut American Diabetes 

Association (ADA) yaitu : 

a. Diabetes Melitus Tipe I 

Diabetes melitus tipe I dikarakteristikkan dengan rusaknya fungsi 

dari β-cell yang menyebabkan defisiensi insulin secara absolut, 

sehingga diperlukan adanya pemberian insulin pengganti untuk 

menjamin kelangsungan hidup serta mencegah terjadinya 

komplikasi. Diabetes Melitus Tipe I dapat pula disebut sebagai 

autoimmune diabetes yang ditandai dengan autoantibodies 

terhadap beberapa molekul sel islet seperti insulin, GAD, dan IA-

2 dan penghancuran β-cell oleh sel mononuclear (insulitis). Masi 

belum jelas penyebab imunologi kerusakan β-cell l namun 

dibeberapa kasus diabetes melitus tipe I ini tidak hanya 

disebabkan oleh faktor genetik saja namun faktor lingkungan 

seperti virus, diet berlebih protein susu, vaksinasi dan faktor 

lingkungan lainnya yang dapat memicu autoimmune seseorang 

yang memiliki faktor genetik (Jabbour et al., 2008).Diabetes 

melitus tipe I ini biasanya terjadi pada anak-anak atupun remaja 

yang berusia kurang dari 30 tahun dengan perbandingan penderita 

laki-laki lebih sedikit dibandingkan pada perempuan (Corwin, 

2009). 

b. Diabetes Melitus Tipe II 

Diabetes melitus tipe II biasanya disebabkan oleh hiperglikemia 

asimtomatik yang telah berlangsung selama satu tahun. Dibetes 

melitus tipe II ini biasanya terjadi karena resistensi insulin 

ataupun kerusakan pada sekresi insulin dan atau keduanya. 

Sebagian besar pasien resisten insulin terjadi karena adanya 

kerusakan metabolisme dan dapat diamati pada beberapa jaringan 

seperti pada rangka otot, jaringan adipose and hati. Kerusakan 

sekresi insulin terjadi karena adanya peningkatan sekresi insulin 
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dari prankreas. Pada diabetes melitus tipe II ini tidak selalu 

dibutuhkan insulin seperti pada diabetes melitus tipe I, pada 

beberapa kasus cukup diet dan pemberian antidiabetik oral 

(Barry, 2008).Faktor penyebab diabetes melitus tipe II dapat 

diklasifikasi menjadi dua macam yaitu faktor penyebab yang 

dapat dimodifikasi dan faktor penyebab yang tidak dapat 

dimodifikasi. Faktor penyebab yang dapat dimodifikasi seperti 

obesitas, obesitas pusat, kurangnya aktivitas fisik, rokok, alkohol 

dan diet rendah serat. Sedangkan faktor penyebab yang dapat 

dimodifikasi yaitu umur, ras, faktor genetik, jenis kelamin, 

riwayat penyakit dislipidemia, riwayat penyakit kardiovaskuler 

dan riwayat penyakit hipertensi (Barry, 2008). 

c. Diabetes Melitus Gestasional 

Diabetes gestasional didefinisikan sebagai intoleransi glukosa 

yang terjadi selama masa kehamilan. Plasenta pada ibu hamil 

akan menstimulasi eksresi estrogen yang akan mempengaruhi 

kadar glukosa darah (Barry, 2008). 

2. Pengobatan Diabetes Melitus 

Didalam modalitas terapi diabetes melitus, dibagi menjadi terapi 

farmakologi dan terapi non farmakologi. Tujuan dari terapi tesebut 

adalah untuk mengendalikan glikemia pada diabetes melitus, mencegah 

komplikasi diabetes atau paling sedikit dapat menghambatnya (Abas, 

2009;  Ramachandran, 2009).Macam-macam obat antidiabetik oral : 

a. Biguanid  

Golongan biguanid yang paling sering digunakan adalah 

metformin. Metformin menurunkan glukosa darah dengan 

mekanisme meningkatkan pemakaian glukosa oleh sel usus 

sehingga menurunkan glukosa darah dan juga diduga 

menghambat absorpsi glukosa di usus sesudah asupan makan  
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b. Glitazone (thiazolidion),  

Glitazone merupakan agonist perozisome proliferator-activated 

receptor gamma (PPARγ) yang sangat selektif dan poten. 

Glitazone tidak menstimulasi produksi insulin oleh sel beta 

prankreas namun meningkatkan efisiensi dan respons sel beta 

prankreas dengan menurunkan glukotoksisitas dan lipotoksisitas.  

c. Sulfonilurea,  

Golongan ini bekrja dengan merangsang sel beta prankreas untuk 

melepaskan insulin yang tersimpan, sehingga hanya bermanfaat 

terhadap pasien yang masih mampu mensekresi insulin. Contoh 

golongan obat ini adalah glibenklamid, klorpopamid dan glipizid. 

d. Glinid 

Golongan obat ini mempunyai struktur yang mirip dengan 

sulfonilurea, perbedaannya pada masa kerjanya yang lebih pendek 

dari sulfunilurea 

e. Penghambat alfa glukosidase (acarbose) 

Acarbose memperlambat pemecahan maupun penyerapan 

karbohidrat kompleks dengan cara mengahambat enzim α-

glukosidase yang terdapat pada dinding enterosit yang terletak 

pada bagian proksimal usus halus (Siti, 2008). 

Terapi non farmakologi pada dasarnya merupakan perubahan gaya 

hidup yang mencangkup pengaturan pola makan (terapi nutrisi medis), 

latihan fisik dan edukasi berbagai masalah mengenai penyakit diabetes 

melitus (Askandar, 2001). 
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B. Undur-Undur Darat 

 

Gambar 1. Undur-Undur Darat 

1. Taksonomi 

Klasifikasi toksonomi dari undur-undur darat (Myrmeleon sp.) sebagai 

berikut (Barror, 1992) : 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Arthropoda 

Class : Insecta 

Order : Neuroptera 

Family : Myrmeleontidae 

Genus : Myrmeleon 

Spesies : Myrmeleon sp.  

2. Morfologi 

Larva undur-undur darat sering pula disebut ular naga pasir ini 

banyak dijumpai pada tanah yang kering atau berpasir yang biasanya 

meninggalkan jejak dipasir seperti pusaran dan dapat berukuran antara 

5-12 cm (Barror, 1992).Larva undur-undur darat memakan semut 

ataupun serangga lainnya disebut omnivora sedangkan undur-undur 

darat dewasa memakan serbuk sari bunga (Manley, 2001). 
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Undur-undur darat dewasa memiliki dua pasang sayap yang 

panjang dan serat-seratnya berbentuk seperti jala, kecil, banyak terdapat 

pembuluh darah serta abdomen yang langsing (Eisner et al., 1993). 

Terdapat 2 jenis undur-undur yang diketahui di masyarakat yaitu 

undur-undur darat dan undur-undur laut namun keduanya berbeda 

kelas, undur-undur darat masuk ke dalam  kelas Insecta sedangkan 

undur-undur laut masuk ke dalam kelas Malacostraca yang merupakan 

anggota hewan tak bertulang belakang. 

3. Kandungan Kimia dan Aktivitas Antidiabetik Undur-Undur Darat 

Undur-undur darat (Myrmeleon sp.) secara empiris bermanfaat 

sebagai antidiabetik diduga mengandung senyawa yang mirip dengan 

sulfonylurea. Zat sulfonylurea yang merupakan turunan sulfanilamid 

yang bekerja dengan merangsang sekresi insulin di pankreas. Seorang  

penderita diabetes melitus, kadar insulin dalam tubuhnya menurun 

sehingga menyebabkan kadar gula darah akan semakin meningkat dan 

menyebabkan ketidak seimbangan dalam tubuh, sehingga perlu adanya 

senyawa yang dapat meningkatkan sekresi insulin di prankreas (Tyas, 

2006). 

Undur-undur darat juga diketahui mengandung senyawa alkaloid 

isoindolin yang dikenal memiliki aktivitas farmakologi antiepilepsi dan 

antimalaria (Nakatani et al., 2006). 

Aktivitas antidiabetik pada undur-undur darat sudah dibuktikan 

oleh beberapa penelitian sebagai berikut : 
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Table 1. Hasil penelitian terdahulu mengenai aktivitas antidiabetik undur-undur darat  

 

C. Metode Penentuan Kadar Glukosa Darah dengan Uji Toleransi Glukosa 

Kondisi diabetes dapat diinduksi pada hewan percobaan dengan 

zat-zat kimia. Zat kimia yang sering digunakan sebagai induktor antara 

lain seperti glukosa, aloksan, EDT, diasosida adrenalin dan 

streptozotosin yang pada umumnya diberikan secara parenteral. 

NO Penelitian Hasil Penelitian Daftar Pustaka 

1. 

 

Kombinasi ektrak etanol 

pare dengan ekstrak air 

larva undur-undur darat 

(Myrmeleon sp.) untuk 

agen penurun tekanan 

glukosa darah  

Dosis efektif kombinasi jus 

undur-undur darat 

(Myrmeleon sp.) 

60mg/200g dengan jus 

pare 60mg/200g dengan 

presentase 75:20 

Mujahid, M.Z., 2013 

2. 

Kajian potensi undur-undur 

darat (Myrmeleon sp.) 

sebagai antidiabetik 

Pemberian jus larva undur-

undur darat (Myrmeleon 

sp.) dengan dosis 

0,01ml/200g BB lebih 

baik dibandingkan 

pemberian kombinasi jus 

larva undur-undur darat 

(Myrmeleon sp.) dengan 

pisang. 

Kurniasih, Tyas. 2008 

3. 

Uji potensi jus larva 

Myrmeleon sp terhadap 

kadar gula darah Mus 

Musculus Swiss 

webster jantan  

Dosis efektif pemberian jus 

larva undur-undur darat 

(Myrmeleon sp.) adalah 

0,0013g 

Rozi, F.Z., 2008 

4 

 

Daya hambat ekstrak 

metanol undur-undur 

darat (Myrmeleon sp.) 

terhadap aktivitas 

enzim α-glukosidase 

sebagai antidiabetik 

 

Ekstral metanol 70% larva 

undur-undur darat 

(Myrmeleon sp.) yang 

dibuat dari larutan 1% 

memiliki aktivitas inhibisi 

22,81% 

Sutanto,Faiz., 2008 
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Pembebanan glukosa yang diberikan secara oral sering disebut sebagai 

induksi diabetes fisiologis karena kadar glukosa darah hewan 

meningkat dalam waktu singkat tanpa merusak pankreas. 

Uji diabetes dengan metode pembebanan glukosa pada prinsipnya 

hewan uji dipuasakan 20-24 jam terlebih dahulu dan dilakukan 

pengambilan cuplikan darah sebagai kadar glukosa awal. Hewan uji 

kemudian diberikan larutan glukosa secara per oral dan diukur kadar 

glukosa darahnya pada interval 30 menit selama 2 jam setelah 

pembebanan glukosa (Etuk, 2010; Fishbach, 1992) 

Glukosa ditetapkan kadarnya setelah dioksidasi secara enzimatis 

menggunakan enzim GOD (Glucose oxidase) menjadi asam glukonat 

dan H2O2. Fenol dan 4-aminoantipirin akan bereaksi dengan 

H2O2menghasilkan chinonime yang bewarna kemerahan dan H2O, 

reaksi ini dikatalis oleh enzim peroksidase (POD). Chinonimine yang 

terbentuk eqivalen dengan glukosa sehingga warna yang diukur 

sebanding dengan kadar glukosa. Warna yang terbentuk dibaca 

kadarnya pada panjang gelombang 500nm (Hendayana, 1994). 

 

 

Gambar 2. Reaksi pembentukan warna pada penetapan kadar glukosa darah 

metode enzimatik (Diasys, 1999). 
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