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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.  Rumput Teki (Cyperus rotundus L.) 

 

1.   Klasifikasi Tanaman Rumput Teki  

Rumput teki tumbuh di dataran rendah dengan ketinggian 1000 m di atas 

permukaan laut.  Umumnya rumput teki tumbuh liar di Afrika Selatan, 

Korea, Cina, Jepang, Taiwan, Malaysia, Indonesia, dan Kawasan Asia 

Tenggara.  Rumput teki banyak tumbuh di tempat terbuka atau tidak 

terkena sinar matahari secara langsung seperti tumbuh di lahan pertanian 

yang tidak terlalu kering, ladang, kebun, tegalan, pinggir jalan, yang 

hidup sebagai gulma karena sangat susah untuk diberantas 

(Gunawan,1998).  Rumput teki banyak ditemukan pada tempat yang 

menerima curah hujan lebih dari 1000 mm pertahun yang memiliki 

kelembapan 60 – 85 %.  Suhu terbaik untuk pertumbuhan rumput teki 

adalah suhu dengan rata-rata 25˚C, pH tanah untuk menumbuhkan 

rumput teki berkisar antara 4,0 – 7,5 (Lawal, 2009).  Tanaman rumput 

teki dapat dilihat pada Gambar 1 (Anonim 2, 2014). 
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Menurut Sugati (1991)  klasifikasi tanaman rumput teki sebagai berikut : 

Regnum : Plantae 

Divisi : Spermathophyta 

Class : Monocotyledoneae 

Ordo : Cyperales 

Family : Cyperaceae 

Genus : Cyperus 

Species : Cyperus rotundus L. 

    a 

 

Gambar 1. Rumput Teki (Cyperus rotundus L), a. Bunga rumput teki,  

  b. Batang, c. Daun, d. Rimpang, e. Stolon (Anonim 2, 2014). 

 

2. Ciri – ciri Tanaman Rumput Teki  

Rumput teki merupakan tanaman herba menahun yang banyak tumbuh di lahan 

pertanian sebagai gulma.  Tanaman ini sangat mudah ditemukan di Indonesia 

karena beriklim tropis.  Umbi batang merupakan mekanisme pertahanan yang 

ada pada rumput teki, karena hal ini rumput teki dapat bertahan berbulan-bulan.  

b 

c 

d 

e 



7 
 

Rumput teki yang termasuk ke dalam famili Cyperaceae merupakan tanaman 

gulma tahunan.  Kulit umbi berwarna hitam dan berwarna putih kemerahan 

dalamnya, serta memiliki bau yang khas.  Bunga terletak pada ujung tangkai 

memiliki tiga tunas kepala benang sari yang berwarna kuning jernih (Lawal, 

2009).  Rumput teki termasuk rumput semu menahun, tetapi tidak termasuk 

Graminae (keluarga rumput-rumputan).  Batang berbentuk segitiga, helaian 

daun memiliki bentuk garis dan warna permukaan berwarna hijau tua 

mengkilat dengan ujung daun meruncing.  Bunga rumput teki berbentuk bulir 

majemuk (Gunawan, 1998). 

 

3. Kandungan Senyawa Kimia Rumput Teki  

Bagian dari rumput teki yang dapat dimanfaatkan adalah rimpangnya.  

Komponen-komponen kimia yang terkandung dalam rimpang rumput teki 

antara lain : minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, polifenol, resin, amilum tannin, 

triterpen, d-glukosa, d-fruktosa, dan gula tak mereduksi (Murnah, 1995) 

dengan adanya kandungan minyak atsiri yang bersifat analgetik (Pudjiastuti, 

Dzulkarnain, Astuti, 1996). 

 

4. Manfaat Rumput Teki  

Khasiat dari umbi rumput teki secara farmakologi dan biologi yaitu sebagai 

anti-candida, anti-inflamasi, antidiabetes, sitoprotektif, antimutagenik, 

antimikroba, antibakteri, antioksidan, sitotoksik, dan apoptosis, serta analgesik 

antipiretik untuk tanaman ini (Lawal dan Adebola 2009).  Manfaat rumput teki 
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yang lain yaitu obat untuk mempercepat pematangan bisul, obat cacing, 

pelembut kulit, peluruh dahak, peluruh haid,  

Rimpang rumput teki telah banyak dimanfaatkan masyarakat yang ada di 

berbagai daerah secara tradisional yang digunakan sebagai obat, bentuk 

rebusan digunakan sebagai obat untuk mengatasi penyakit mulut dengan cara 

dijadikan obat kumur, panas, disentri, obat cacingan.  Selain itu, rumput teki 

dapat digunakan juga sebagai air pencuci anti keringat, serta akar yang sudah 

menjadi bubuk dapat digunakan untuk mengobati sakit gigi dan obat borok.  

Selain itu manfaat dari rumput teki dapat digunakan untuk menghilangkan rasa 

sakit (analgesik), arbortus (keguguran) (Wijayakusuma, 2000). 

 

B.  Mencit (Mus musculus L.) 

1.  Klasifikasi Mencit  

Mencit dapat hidup pada berbagai daerah seperti iklim dingin, sedang, 

maupun panas.  Mencit dapat berkembang biak bebas di alam.  Mencit liar 

memiliki bulu berwarna abu – abu dan berwarna pucat pada bagian perut, 

dengan mata yang berwarna hitam dan kulit yang berpigmen (Malole dan 

Pramono, 1989).  Untuk lebih jelasnya, gambar mencit ini dapat dilihat 

pada Gambar 2 (Wikipedia, 2014). 
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Menurut Priyambodo (2003) klasifikasi mencit sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Phyllum : Chordata 

Class  : Mamalia 

Ordo  : Rodentia 

Family  : Muridae 

Genus  :  Mus 

Species : Mus musculus L. 

 

Gambar 2. Mencit (Mus musculus L.) (Wikipedia,2014). 

 

2.  Biologi Mencit 

Mencit memiliki bentuk tubuh kecil, berwarna putih, serta memiliki siklus 

estrus yang pendek dan teratur antara 4 – 5 hari.  Tempat untuk 

pemeliharaan mencit harus dijauhkan dari kebisingan, serta menjaga 

kebersihannya, dengan suhu ruangan 18 – 19
o
C dan kelembaban udara 
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antara 30 – 70%.  Pada mencit betina memiliki berat badan sekitar 18-35 g 

dan dewasa dengan umur 35-60 hari.  Biasanya mencit dapat hidup selama 

1-2 tahun, dengan masa reproduksi 1,5 tahun (Akbar, 2010). 

 

C.  Hiperglikemia 

Diabetes ditandai dengan gejala klinis seperti peningkatan kadar gula darah 

dari batas normal yaitu 10 mmol/l atau 180 mg/dl.  Penyakit diabetes militus 

adalah penyakit yang diakibatkan kekurangan insulin yang berpotensi 

menimbulkan hiperglikemia (Olausson, Kilander, 2008).  Hal ini dapat terjadi 

karena pankreas yang tidak berfungsi untuk menghasilkan insulin, sehingga 

mengakibatkan kerja insulin akan dihambat oleh antibodi insulin, jumlah 

reseptor insulin akan berkurang pada organ yang dituju (Leslie, 1989).  Insulin 

memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah 

(Kee dan Hayes, 1996). 

Kadar gula darah konstan pada 80 – 90 mg/dl, kemudian setelah makan kadar 

gula darah akan mengalami peningkatan antara 120 – 130 mg/dl.  Setelah  

2 – 3 jam kadar gula darah akan kembali normal.  Hipoglikemia adalah 

keadaan kadar gula darah di bawah 60 mg/dl, sedangkan hiperglikemia di atas 

120 mg/dl (Marseno, 1998).  Kadar gula darah pada mencit normal yaitu 62 – 

175 mg/dl (Malole, Pramono, 1989). 
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D.  Aloksan 

Aloksan telah banyak digunakan untuk mendiabeteskan mencit percobaan 

karena aloksan adalah suatu derivat pirimidin sederhana.  Aloksan memiliki 

mekanisme kerja selektif pada sel β pankreas yang bertugas dalam 

memproduksi insulin sehingga menyebabkan aloksan diabetes pada mencit 

percobaan.  Salah satu cara untuk menghasilkan mencit percobaan pada kondisi 

diabetik eksperimental adalah dengan pemberian aloksan.  Zat kimia yang ada 

pada aloksan dapat menyebabkan keadaan hiperglikemik yang permanen dalam 

waktu 2 – 3 hari (Suharmiati dalam Jariyah, 2013). 

 

E.  Amaryl  

Amaryl adalah obat golongan sulfonylurea yang berguna untuk mengatasi gula 

darah.  Mekanisme kerja amaryl untuk menurunkan kelebihan kadar gula darah 

yaitu melalui perangsangan sel beta pankreas yang dipacu untuk menghasilkan 

hormon insulin dalam jumlah yang lebih banyak, dan meningkatkan 

penyerapan gula dari darah ke otot serta sel-sel lemak sehingga produksi gula 

oleh hati akan menurun.  Pemberian amaryl menunjukkan dapat meningkatkan 

sensitivitas jaringan perifer terhadap insulin, hal ini didukung oleh studi 

preklinis dan klinis (Anonim 4, 2015). 

 

Efek samping yang ditimbukan oleh amaryl adalah gangguan pada saluran 

pencernaan seperti muntah, nyeri pada lambung dan diare (<1%), reaksi alergi 

seperti pruritus, erythema, urtikaria, erupsi morbiliform atau maculopapular, 
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tetapi reaksi ini memiliki sifat sementara dan akan hilang walaupun 

penggunaan amaryl dilanjutkan, gangguan metabolisme berupa hiponatremia,  

penglihatan mungkin akan menjadi kabur, reaksi hematologik seperti 

leukopenia, agranulositosis, trombositopenia, anemia hemolitik, dan 

pansitopenia dilaporkan pernah terjadi setelah mengkonsumsi  sulfonylurea 

(Anonim 3, 2015). 


