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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tanaman Mahoni (Swietenia macrophylla King) 

1. Sistematika Tanaman  

Kingdom : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas   : Magoliopsida 

Ordo   : Sapindales 

Famili  : Meliaceae  

Genus  : Swietenia 

Spesies  : Swietenia macrophylla King.  

2. Deskripsi Tanaman  

Tanaman mahoni merupakan pohon penghasil kayu keras yang 

biasanya dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk dibuat perabot 

rumah tangga serta barang ukiran. Pohon mahoni dapat tuumbuh liar di 

hutan jati atau tempat-tempat lain yang dekat dengan pantai dan biasanya 

ditanam di pinggir jalan sebagai pohon pelindung (Prasetyono, 2012). 

Tanaman ini berasal dari Hindia Barat ini dapat tumbuh subur 

bila ditanam di pasir payau dekat dengan pantai.Pohon tahunan ini 

memiliki tinggi 5-25m, memiliki akar tunggang, berbatang bulat, banyak 

cabang dan kayunya bergetah. Daun pohon mahoni termasuk daun 

majemuk menyirip genap, helaian daun berbentuk bulat telur, ujung dan 

pangkalnya runcing, tepi daun rata, bentuk tulang daun menyirip yang 

dapat mencapai panjang 3-15cm. Daun yang masih muda akan berwarna 

merah dan lama-kelamaan akan berwarna hijau. 

Bunga mahoni termasuk bunga majemuk yang tersusun dalam 

karangan dan keluar dari ketiak daun. Ibu tangkai bunga berbentuk 

silindris dan berwarna coklat muda, kelopak bunga lepas satu sama lain, 

bentuknya seperti sendok dan berwarna hijau. Mahkota bunga berbentuk 

silindris berwarna kuning kecoklatan, bunga sari dari bunga melekat pada 
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mahkota sedangkan kepala sari berwarna putih atau dapat juga berwarna 

kuning kecoklatan. Mahoni dapat berbunga setelah berumur tujuh bulan. 

Buah dari mahoni berbentuk kotak, bulat telur, berlekuk lima dan 

berwarna coklat. Sedangkan bijinya berbentuk pipih dan berwarna hitam 

atau coklat (Prasetyono, 2012). 

 
Gambar 1. Daun dan biji mahoni  

 

3. Kandungan Kimia  

Kandungan kimia dari tanaman mahoni yaitu saponin dan 

flavonoida (Prasetyono, 2012). Pada Penelitian Mursiti (2004) 

menyimpulkan adanya senyawa alkaloid 3,6,7- trimetoksi- 4- metil- 

1,2,3,4- tetrahidro-isoquinolin dalam ekstrak metanol-asam asetat dari 

biji mahoni bebas minyak. Sedangkan penelitian Mursiti (2013) 

menyimpulkan bahwa isolasi senyawa alkaloid dari biji mahoni dapat 

dilakukan dengan menggunakan metanol-larutan asam nitrat. Senyawa 

alkaloid dari biji mahoni ekstrak metanol-larutan asam nitrat yang 

diperoleh diperkirakan adalah 3,4,5-trietil-6-metoksi-2-metil-1,2-dihidro-

piridin. Pada penelitian Falah et al., 2008 dalam biji mahoni banyak 

mengandung tetranortriterpenoid atau limonoid, swietenolid, 8,30-epoxy-

swieterine acetate, swietenolid diasetat, augustinolid, dan 3β,6-

dihidroksidihidrocarapin. Isolasi dan identifikasi telah dilaporkan bahwa 
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dalam biji mahoni tidak diketahui adanya kandungan asam lemak dan 

terpenoid.  

4. Kegunaan Tanaman 

Tanaman mahoni (Swietenia macrophylla King) telah digunakan di 

Asia dan banyak negara lain untuk mengoati berbagai macam penyakit 

diantaranya dapat digunakan sebagai antimikroba, anti-inflamasi, efek 

antioksidan, antimutagenik, antikanker, antitumor, dan antidiabetes. 

Hampir semua bagian tanaman dari tanaman mahoni dapat digunakan 

sebagai obat tradisional untuk mengobati berbagai macam penyakit pada 

manusia. Buah dari tanaman mahoni ini telah digunakan secara komersial 

sebagai produk untuk perawatan kesehatan untuk memperlancar sirkulasi 

darah dan perawatan kulit. Biji dari tanaman mahoni dapat digunakan 

secara significan untuk pengobatan, di Malaysia biji mahoni telah 

digunakan secara tradisional untuk mengobati hipertensi, diabetes, dan 

sebagai anti-inflamasi. Di Indonesia biji mahoni telah digunakan sebagai 

obat tradisional untuk pengobatan diabetes, hipertensi, dan malaria 

(Moghadamtousi et al., 2013).  

5. Nama Daerah 

Di Indonesia biasa di kenal dengan nama mahoni atau biasa 

disebut dengan mahagoni, maoni atau moni (Prasetyono, 2012). Di 

Bengali dinamakan (bara mahauni,bara-mahagoni,mahagni), di Belanda 

dinamakan (mahonie,mahok), di Jerman dinamakan (Echtes mahagoni), 

di Itali dinamakan (mogano), di Malaysia dinamakan (cheria mahogany), 

di Portugis dinamakan (mogno) dan biasa dikenal dengan nama 

mahogany (Orwa et al., 2009).  

 

B. Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus atau yang biasa dikenal dengan kencig manis adalah 

suatu gangguan kronis yang memiliki ciri-ciri hiperglikemia (glukosa-darah 

terlalu melampui batas) dan khususnya menyangkut metabolisme hidratarang 

(glukosa) di dalam tubuh. Tetapi metabolisme lemak dan protein juga 
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terganggu. Penyebabnya adalah kekurangan hormon insulin yang berfungsi 

memungkinkan glukosa masuk ke dalam sel untuk dimetabolisir atau dibakar 

dan hasilnya akan dimanfaatkan sebagai sumber energi. Akibatnya jumlah 

glukosa bertumpuk di dalam darah dan akhirnya diekskresikan lewat kemih 

tanpa glikosuria, oleh karena itu produksi kemih sangat meningkat dan 

biasanya penderita sering berkemih, merasa sangat haus, berat badan 

menurun dan mudah lelah (Tjay dan Rahardja, 2008). 

Peningkatan kadar glukosa darah yang berkaitan dengan diabetes 

mellitus terjadi akibat sekresi insulin yang tidak adekuat atau tidak ada, 

dengan atau tanpa gangguan insulin. Penyakit yang mendasari diagnosis 

diabetes mellitus diklasifikasikan menjadi empat kategori: tipe 1 diabetes 

yang dependen- insulin, tipe 2 diabetes yang non dependen-insulin, tipe 3 

lain-lain, tipe 4 diabetes mellitus gestational (Katzung, 2010).  

 

C. Insulin  

Insulin merupakan hormon polipeptida yang terdiri dari 51 asam amino 

yang tersusun dalam 2 rantai yang terdiri dari rantai A dari 21 asam amino 

dan rantai B dari 30 asam amino. Antara rantai A dan rantai B terdapat 2 

gugus disulfida yaitu antara A-7 dengan B-7 dan A-20 dengan B-19. Selain 

itu terdapat gugus sulfida antara asam amino ke-6 dan ke-11 pada rantai A 

(FKUI, 2007).  

Insulin disintesis oleh sel β pulau langerhans dari proinsulin. 

Proinsulin merupakan polipeptida rantai tunggal dengan 86 asam amino. 

Proinsulin akan berubah menjadi asam amino dengan cara kehilangan 4 asam 

amino (31, 32, 64, 65) dan lepasnya rantai asam amino dari ranati ke-33 

sampai rantai ke-63 yang menjadi pepida penghubung (c-peptide = 

connecting peptide = peptida-c ). Rantai A mempunyai residu amino terminal 

glisin sedangkan rantai B fenilalanin (FKUI, 2007).  
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Gambar 2.  Mekanisme sekresi insulin di sel β dengan glukosa oral 

(Banjarnahor dan Sunny, 2012) 

 

D. Metabolisme Glukosa  

Makanan yang mengandung karbohidrat dapat didegradasi dalam 

usus, kemudian glukosa akan diserap ke dalam darah dan diangkut ke sel-sel 

tubuh. Proses penyerapan kedalam sel-sel dibutuhkan insulin yang 

selanjutnya akan masuk ke dalam sel, lalu glukosa akan diubah di 

mitokondria menjadi energi atau ditimbun menjadi glikogen. Cadangan ini 

kemudian dapat digunakan bila tubuh kekurangan energi. Setiap kali kita 

mengkonsumsi hidratarang (gula), maka kadar glukosa darah akan 

meningkat. Sehingga pankreas dapat memproduksi dan melepaskan insulin 

yang akan digunakan untuk absorpsi glukosa oleh sel, sehingga kadar glukosa 

darah akan turun lagi dan pankreas akan menurunkan produksi insulin (Tjay 

dan Rahardja, 2010).  

 

E. Antidiabetik Oral  

Ada 5 golongan antidiabetik oral (ADO) yang dapat digunakan 

sebagai terapi diabetes mellitus dan telah dipasarkan di Indonesia antara lain: 

golongan sulfonilurea, golongan meglitinid, golongan biguanid, golongan 

penghambat α-glikosidase, dan golongan tiazolinedion. Kelima golongan ini 

dapat diberikan pada penderita DM tipe 2 yang tidak dapat di kontrol hanya 

dengan diet dan latihan fisik saja.  
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1. Golongan Sulfonilurea  

Ada 2 generasi sulfonilurea, generasi 1terdiri dari tolbutamid, 

tolazamid, asetoheksimid dan klorpropamid. Sedangkan generasi 2 yang 

memiliki potensi hipoglikemik lebih besar antara lain glibenkamid, 

glipizid, glikaid dan glimepirid.  

Mekanisme kerja dari golongan obat ini yaitu merangsang sekresi 

insulin dari granul sel-sel β lengerhans pankreas. Rangsangan nya 

melalui interaksi dengan ATP-sensitive K channel pada membran sel-sel 

β yang akan menimbulkan depolarisasi membran kemudian keadaan ini 

akan membuka kanal Ca. Dengan terbukanya kanal Ca maka ion Ca
++ 

akan masuk sel-β  sehingga merangsang granula yang berisi insulin dan 

akan mensekresikan insulin dengan jumlah yang ekuivalen dengan 

peptida-c. Kecuali pada sulfonilurea dapat mengurangi klirens insulin di 

hepar. Pada penggunaan jangka panjang atau dosis yang besar dapat 

menyebabkan hipoglikemia. 

2. Golongan Meglitinid  

Repaglinid dan nateglinid merupakan golongan melitinid dengan 

mekanisme kerjanya hampir sama dengan golongan sulfonilurea tetapi 

struktur kimianya sangat berbeda. Golongan ini dapat merangsang insulin 

dengan menutup kanal K  berupa ATP-independent di sel β langerhans.  

Pada beberapa pemberian oral absorpsinya cepat dan kadar 

puncaknya dicapai dalam waktu 1 jam, masa paruh nya 1 jam. Oleh 

karena itu harus diberikan beberapa kali dalam sehari sebelum makan. 

Metabolisme utamanya di hepar dan metabolitnya tidak aktif. Sekitar 

10% di metabolisme di ginjal. Pada pasien dengan gangguan fungsi hepar 

atau ginjal harus dilakukan monitoring. Efek samping utamanya yaitu 

hopoglikemia dan gangguan saluran cerna.  

3. Golongan Biguanid  

Biguanid sebenarnya bukan obat hipoglikemik tetapi suatu 

antihiperglikemik, tetapi tidak bisa menyebabkan rangsangan sekresi 

insulin dan umumnya tidak menyebabkan hipoglikemia. Satu-satunya 
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senyawa biguanida yang masih dipakai sebagai obathipoglikemik oral 

saat ini adalah metformin. Metformin masih banyak dipakai di beberapa 

negara termasuk Indonesia, karena frekuensi terjadinya asidosislaktat 

cukup sedikit asal dosis tidak melebihi 1700 mg/hari dan tidak 

adagangguan fungsi ginjal dan hati. 

4. Golongan Tiazolidinedion   

Senyawa golongan tiazolidineon bekerja dengan cara 

meningkatkan kepekaan tubuh terhadap insulin dengan cara berikatan 

dengan PPARγ (peroxisomeproliferator activated receptor-gamma) di 

otot, jaringan lemak dan di hati untuk menurunkan resistensi insulin. 

Senyawa-senyawa TZD juga menurunkankecepatan glikoneogenesis. 

5. Golongan Penghambat Enzim α-Glikosidase  

Senyawa-senyawa inhibitor α-glukosidase bekerja menghambat 

enzim alfa glukosidase yang terdapat pada dinding usus halus.Enzim-

enzimα-glukosidase (maltase, isomaltase, glukomaltase dan sukrase) 

berfungsiuntuk menghidrolisis oligosakarida, pada dinding usus halus. 

Inhibisi kerjaenzim ini secara efektif dapat mengurangi pencernaan 

karbohidrat kompleksdan absorbsinya, sehingga dapat mengurangi 

peningkatan kadar glukosa postprandial pada penderita diabetes. 

Senyawa inhibitor α-glukosidase juga menghambat enzim α-amilase 

pankreas yang bekerja menghidrolisis polisakarida di dalam lumen usus 

halus. 

 

F. Glibenklamid  

Dalam penelitian ini kontrol positif untuk uji antidiabetes nya 

menngunakan obat golongan sulfonilurea yaitu glibenklamid, selain 

pertimbangan haragnya juga glibenklamid memiliki efek hipoglikemik yang 

paling baik diantara obat golongan yang lain.  

Glibenklamida merupakan obat hipoglikemik oral yang digunakan 

secara luas di dalam pengobatan DMTTI. Glibenklamida dikenal sebagai 

generasi kedua sulfonilurea (Dollery, 1991). Derivat klormetoksi ini (1969) 
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adalah obat pertama dari obat hipoglikemik oral generasi ke-2 dengan khasiat 

hipoglikemiknya yang kira-kira 100 kali lebih kuat dari pada tolbutamida. 

Glibenklamida sering ampuh dimana obat-obat lain sudah tidak efektif. Pola 

kerjanya berlainan dengan sulfonilurea lain, yaitu dengan menstimulasi 

sekresi insulin pada setiap pemasukan glukosa (Tjay dan Rahradja, 2008).  

 

G. Ekstraksi  

1. Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan 

menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar 

pengaruh cahaya matahari langsung (Depkes RI, 1979). 

a. Maserasi   

Maserasi merupakan cara penyarian yang paling sederhana. 

Maserasi dapat dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia 

dalam cairan penyari. Dengan mekanisme kerja nya yaitu cairan 

penyari akan menembus dinding sel kemudian akan masuk ke dalam 

rongga sel yang mengandung zat aktif, lalu zat aktif tersebut akan 

larut disebabakan karena ada perbedaan konsentrasi antara larutan 

zat aktif di dalam sel dengan yang ada di luar sel, dengan demikian 

larutan yang terpekat di desak keluar. Peristiwa tersebut berulang 

sehingga akan terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan yang 

di luar sel dengan yang ada di dalam sel.  

Keuntungan dari cara penyarian dengan menggunakan 

maserasi yaitu cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan 

sederhana dan mudah dilakukan. Sedangkan kerugiannya yaitu 

pengerjaannya yang lama dan penyariannya kurang sempurna 

(Depkes RI, 1986).  

b. Perkolasi   

Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan cara 

mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah 

dibasahi. Prinsip dari perkolasi yaitu serbuk simplisia ditempatkan 

UJI EFEKTIVITAS ANTIDIABETES FRAKSI ...,NAELA NURSAKINAH, F. FARMASI,  UMP 2017.



 

12 

dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat 

berpori. Kemudian cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah 

melalui serbuk tersebut, cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-

sel yang dilalui samapai mencapai keadaan jenuh. Gerakan ke bawah 

disebabkan oleh adanya kekuatan gaya beratnya sendiri dan cairan di 

atasnya, dikurangi dengan daya kapiler yang cenderung untuk 

menahan (Depkes RI, 1986).  

c. Infundasi   

Infus adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari 

simplisia dengan air pada suhu 90
0
C selama 15 menit. Infundasi 

adalah proses penyarian yang umumnya digunakan untuk menyari 

kandungan zat aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. 

Penyarian dengan cara ini akan menghasilkan sari yang tidak stabil 

dan mudah tercemar oleh bakteri dan jamur. Oleh sebab itu sari yang 

diperoleh dengan cara ini tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam. 

Cara ini sangat sederhana dan sering digunakan oleh perusahaan obat 

tradisional (Depkes RI, 1986).  

d. Soxhletasi   

Prinsip soxhletasi adalah uap cairan penyari naik ke atas 

melalui pipa samping, kemudian diembunkan kembali oleh 

pendingin tegak. Cairan turun ke labu melalui tabung yang berisi 

serbuk simplisia. Cairan penyari sambil turun melarutkan zat aktif 

serbuk simplisia. Karena adanya sifon, maka akan kembali ke labu. 

Cara ini lebih menguntungkan karena uap panas tidak melalui serbuk 

simplisia, tetapi melalui pipa samping (Depkes RI, 1986).  

2. Fraksinasi   

Fraksinasi merupakan prosedur pemisahan yang bertujuan 

memisahkan golongan utama kandungan yang saru dari kandungan yang 

lain. Senyawa yang bersifat polar akan masuk ke pelarut polar dan 

senyawa non polar akan masuk ke pelarut non polar (Harborne, 1987). 
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H. Uji Antidiabetes  

1. Metode Penentuan Kadar Gula Darah 

Penentuan kadar gula darah ditentukan secara kuantitatif, 

dilakukan secara kolorimetri atau spektrofotometri pada panjang 

gelombang tertentu. Uji efek antidiabetes dapat dilakukan dengan dua 

metode yaitu metode uji toleransi glukosa dan metode uji diabetes 

aloksan (Septiana, 2012).  

a. Metode Uji Toleransi Glukosa  

Prinsip metode ini yaitu pada tikus yang telah dipuasakan 

(20-24 jam), diberikan larutan glukosa 50% peroral, setengah jam 

sesudah pemberian obat diujikan. Pada awal percobaan sebelum 

pemberian obat, dilakuan pengambilan cuplikan darah vena ekor dari 

masing-masing tikus sebanyak 0,5 ml sebagai kadar glukosa darah 

awal. pengambilan dcuplikan darah vena diulangi setelah perlakuan 

pada waktu-waktu tertentu. Cuplikan darah ditampung dalam tabung 

reaksi, disentrifuge selama 5 menit pada putaran 3000-6000 rpm. 

Serum yang diperoleh diberi pereaksi dan diukur serapannya untuk 

menentukan kadar glukosanya (Septiana, 2012).  

b. Metode Uji Aloksan  

Prinsip dari metode ini yaitu induksi diabetes dilakukan pada 

tikus yang diberi suntikan aloksan monohidrat dengan dosis 70 

mg/kg bb. Penyuntikan dilakukan secara intravena pada ekor tikus. 

Perkembangan hiperglikemia diperiksa tiap hari. Pemberian obat 

antidiabetik secara oral dapat menurunkan kadar glukosa darah 

dibandingkan terhadap tikus positif (Septiana, 2012).  

Kadar glukosa darah tikus diukur menggunakan alat 

glukometer. Tes strip atau stik gula darah pada glukometer 

mengandung bahan kimia glukosa oksidase ≥ 0,8 IU; garam naftalen 

asam sulfat 42 μg; dan 3-metil-2-benzothiazolin hidrazon. Prinsip 

kerja dari glukometer ini yaitu oksigen dengan bantuan enzim 

glukosa oksidase mengkatalis proses oksidasi glukosa menjadi asam 

glukonat dan hidrogen peroksida. Dalam reaksi yang kedua, enzim 
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peroksidase mengkatalisis reaksi oksidase kromogen (akseptor 

oksigen yang tidak berwarna), kemudian oleh hidrogen peroksidase 

membentuk suatu produk kromogen teroksidasu berwarna biru yang 

diukur dengan glukometer (Vasihst et al., 2011).  
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