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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pegagan (Centella asiatica)

Pegagan (Centella asiatica ) merupakan tanaman yang dapat tumbuh di Indonesia.

Tanaman ini dikenal dengan nama daun kaki kuda, rumput kaki kuda, antanan

gede, panegowang, kisu-kisu, pegaga, tapak kuda, dan kuku kuda. Pegagan

merupakan tanaman herba tahunan yang tumbuh menjalar dan berbunga

sepanjang tahun. Tanaman ini tidak berbatang, menahun, mempunyai rimpang

pendek dan stolon-stolon yang merayap, panjang 10-80 cm, akar keluar dari setiap

buku-buku, banyak percabangan yang membentuktumbuhan baru, daun tunggal,

bertangkai panjang (Depkes RI, 1997).

Klasifikasi pegagan menurut Nurendah, 1982 adalah sebagai berikut:

Divisio : Spermatophyta

Kelas : Dicotyledone

Ordo : Umbillales

Famili : Umbillferae (Apiaceae)

Genus : Centella

Species : Centella asiatica

Pegagan merupakan tanaman herbal sehingga tanaman ini dapat digunakan

sebagai obat tradisional. Pegagan mengandung triterpenoid, fosfor, flavonoid,
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brahmosida, asam brahmat, asam sentelat, asam sentolat, saponim, resin, pektin,

hidrocotyline, vellarine asaticoside, thankunside, isothankuside, madecassoside,

mesoinositol, centellose, mucilago,garam K, Na, Ca, Fe, Mg, vitamin B, vitamin

C, dan minyak atsiri (Wijayakusuma, 1994; Musyarofah, 2006).

Tabel 1. Kandungan gizi per 100 g daun pegagan segar

Kandungan Gizi kadar
Kalori 34 kal
Air 89,3 g
Protein 1,6 g
Lemak 0,6 g
Karbohidrat 6,9 g
Serat 2,0 g
Abu 1,6 g
Kalsium 170 mg
Β-karoten 6580 µg
Tiamin 0,15 mg
Riboflavin
Niasin
Asam askorbat
Fosfor
Besi
Kalium

0,14 mg
1,2 mg
4 mg
30 mg
3,1 mg
414 mg

Sumber: Kristina et al., 2009

Gambar 1. Tanaman pegagan (Centella asiatica)
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Kandungan bahan aktif yang ditemukan dalam pegagan antara lain triterpenoid,

minyak esensial, flavonoid, fitosterol, β-karoten dan bahan aktif lainnya.

Kandungan triterpenoid saponin dalam pegagan berkisar 1-8%. Unsur yang

utama dalam triterpenoid adalah asiatikosida, centellosida, madekassosida

brahmosida, brahminosida, serta centellasaonin-B, C dan D yang berfungsi dalam

proses sintesa kolagen (Wijayakusuma, 1994; Musyarofah, 2006). Struktur kimia

triterpenoid pada daun pegagan dapat dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Struktur kimia triterpenoid pada daun pegagan (1) asiatic acid,
(2) madecassic acid, (3) asiaticoside, (4) madecassoside

Triterpenoid merupakan senyawa aktif yang terdapat pada tanaman pegagan.

Triterpenoid genin terdiri atas beberapa unsur asam. Unsur yang paling dominan

adalah asam asiatika. Asam asiatika berfungsi dalam proses apoptosis sel kanker

(Hsu, 2004). Asiatikosida berfungsi meningkatkan perbaikan dan penguatan sel-

sel kulit, stimulasi pertumbuhan kuku, rambut, dan jaringan ikat. Glikosida

saponin dengan dosis tinggi akan menghasilkan efek pereda rasa nyeri. Saponin

yang terkandung dalam tanaman ini mempunyai manfaat mempengaruhi kolagen
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misalnya dalam menghambat produksi jaringan bekas luka yang berlebihan

(Annisa, 2006).

2.2. Rumput Laut

Rumput laut Eucheuma cottonii merupakan salah satu sumber daya perairan yang

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pangan dan obat-obatan

(Kordi, 2010).  Rumput laut merupakan tanaman tingkat rendah, tidak memiliki

akar, batang dan daun sejati, namun rumput laut ini menyerupai batang yang

disebut thallus (Anggadiredjo, 2009). Rumput laut yang paling banyak

dibudidayakan di Indonesia adalah rumput laut dari kelas Rhodophyta jenis

Eucheuma cottonii (Gambar 3). Rhydophyta yang biasanya disebut merupakan

alga multiseluler dan memiliki ukuran yang besar.  Warna merah pada rumput laut

disebabkan karena adanya pigmen fikoeritrin (Pitriana, 2008).

Gambar 3. Rumput laut jenis Eucheuma cottonii
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Klasifikasi rumput laut kelas Rhodophyta menurut Doty (1985); Khasanah (2013)

sebagai berikut:

Devisi : Rhodophyta

Kelas : Rhodophyceae

Bangsa : Gigartinase

Suku : Solierisceae

Marga : Eucheuma

Genus : Eucheuma cottonii

Secara kimia rumput laut terdiri dari protein 5,4%, karbohidrat 33,3%, lemak

8,6%, serat kasar 3%, dan abu 22,2%. Rumput laut juga mengandung asam

amino, vitamin, dan mineral seperti natrium, kalium, iodium, zat besi, dan

magnesium (Murti, 2011).  Oleh sebab itu rumput laut banyak digunakan sebagai

bahan pangan oleh masyarakat. Pemanfaatan rumput laut sebagai bahan pangan

adalah dengan mengolah rumput laut menjadi agar dan karagenan.

Eucheuma cottonii merupakan sumber penghasil karagenan untuk daerah tropis.

Karagenan memiliki peran penting sebagai stabilisator (pengatur keseimbangan),

bahan pengental, pembentuk gel, pengemulsi, dan lain-lain. Sifat ini banyak

dimanfaatkan dalam industri makanan, obat-obatan, kosmetik, tekstil, cat, pasta

gigi, dan industri lainnya (Winarno, 1990; Khasanah, 2013). Kadar karagenan

dalam setiap spesies Eucheuma cottonii berkisar antara 54–73% tergantung pada

jenis dan lokasi tempat tumbuhnya. Karagenan merupakan senyawa hidrokoloid

yang terdiri atas ester kalium, natrium, magnesium dan kalium sulfat dengan

galaktosa 3,6 anhidrogalaktosa kopolimer. Karagenan adalah suatu bentuk
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polisakarida linear dengan berat molekul di atas 100 kDa (Winarno, 1996; WHO,

1999). Struktur kimia karagenan dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Struktur kimia senyawa karagenan (1) kappa karagenan, (2) iota
karagenan, (3) lambda karagenan

2.3. Nori

Nori adalah salah satu produk olahan rumput laut alami yang telah dikeringkan

(Giury, 2006). Nori merupakan produk olahan rumput laut yang berasal dari

Jepang (Gambar 5). Pada dasarnya Jepang merupakan penghasil rumput laut,

sehingga rumput laut tersebut dijadikan sebagai panganan yang enak, praktis, dan

bergizi. Nori dapat dikonsumsi secara langsung, dimakan dengan nasi, digunakan

sebagai pembungkus makanan seperti sushi dan onigiri. Nori merupakan salah

satu makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dengan kandungan

protein 25-50% (bk), lemak 2-3% (bk) (Kayama, 1985), vitamin B12 sebesar 29

(Hiroyuki, 1993). Nori juga mengandung beberapa asam amino yang

menguntungkan bagi tubuh, diantaranya asam glutamat, glisin, dan alanin yang

berperan sebagai cita rasa pada nori (Winarno, 1996). Selain itu, nori

mengandung serat makanan atau dietary fibre sebesar 34% berat kering (Urbano
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dan Goni, 2002). Nori dapat digunakan sebagai salah satu makanan diet oleh

masyarakat Jepang (Hiroyuki, 1993).

Gambar 5. Nori

2.4. Aloksan

Aloksan atau mesoxalylcarbamida dengan rumus molekul C4H2N2O4 merupakan

senyawa hasil kondensasi dari satu molekul urea dengan satu molekul asam

mesooksalat. Aloksan memiliki efek diabetogenik ketika diberikan secara

intravena, intraperitoneal atau subkutan. Dosis aloksan yang diberikan kepada

hewan percobaan disesuaikan dengan hewan atau spesies, rute pemberian, dan

status gizi.  Hewan yang dipuasakan terlebih dahulu sebelum diberikan aloksan

akan rentan terhadap aloksan (Szkudeski, 2001).

Aloksan memiliki dua mekanisme berbeda, yaitu pertama aloksan secara selektif

menghambat sekresi insulin yang diinduksi oleh glukosa melalui penghambatan

spesifik pada glukokinase yang merupakan sensor glukosa dari sel β-pankreas.

Mekanisme kedua, yaitu melalui kemampuan aloksan untuk menginduksi

pembentukan Reactive Oxygen Spesies (ROS) yang menghasilkan nekrosis



15

selektif dari sel β-pankreas. Aloksan merupakan senyawa kimia yang tidak stabil

dengan bentuk molekul menyerupai glukosa. Akibat kesamaan tersebut,

transporter glukosa dlut 2 yang terdapat pada membran sel β menerima senyawa

glukomimetik dan mentransportnya ke dalam sitosol (Lenzen, 2008).

Fluktuasi kadar glukosa darah setelah pemberian aloksan terlihat 4 fase menurut

Lenzen (2008), yaitu:

a. Fase hipoglemika yang terjadi dalam waktu 30 menit setelah injeksi aloksan.

Hal ini terjadi karena penghambat glukokinase yang menyebabkan

penghambatan fosforilasi glukosa.  Penghambatan ini akan menyebabkan

penurunan konsumsi dan peningkatan ketersediaan ATP yang kemudian akan

menyebabkan stimulasi sekresi insulin.

b. Fase kedua dimulai dengan peningkatan dari kadar glukosa darah dan

penurunan dari kadar insulin plasma.  Fase hiperglikemika pertama ini terjadi

sekitar satu jam setelah pemberian diabetogen dan bertahan kurang lebih 2-4

jam.

c. Terjadi fase hipoglikemia kembali.  Biasanya terjadi 4-8 jam setelah

pemberian dan akan bertahan selama beberapa jam.  Keadaan hipoglikemia ini

terkadang sangat parah sampai menyebabkan kejang dan bahkan fatal tanpa

pemberian glukosa.  Keadaan hipoglikemia transisi ini dihasilkan akibat dari

keluarnya insulin dari sel β-langerhans pankreas akibat kerusakan sel-sel

tersebut.

d. Fase ini merupakan fase hiperglikemia diabetik.  Secara morfologi, telah

terjadi degranulasi yang sempurna dan hilangnya integritas dari sel β-
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langerhans pankreas.  Fase ini dapat terlihat pada 12-18 jam setelah pemberian

aloksan.

2.5. Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis

dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula disertai dengan

gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi

fungsi insulin. Terdapat dua jenis diabetes, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan

diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 merupakan diabetes yang jarang

atau sedikit populasinya. Diabetes tipe 1 disebabkan oleh kerusakan sel-sel β-

langerhans yang disebabkan oleh reaksi autoimun. Pada pulau langerhans

kelenjar pankreas terdapat beberapa tipe sel, yaitu sel β, sel α dan sel σ. Sel-sel β

memproduksi insulin, sel-sel α memproduksi glukagon, sedangkan sel-sel σ

memproduksi hormon somatostatin. Namun demikian serangan autoimun secara

selektif menghancurkan sel-sel β. Destruksi autoimun dari sel-sel β-langerhans

kelenjar pankreas langsung mengakibatkan defesiensi sekresi insulin. Defisiensi

insulin inilah yang menyebabkan gangguan metabolisme yang menyertai diabetes

mellitus tipe 1.

Selain defisiensi insulin, fungsi sel-sel α kelenjar pankreas pada penderita diabetes

mellitus tipe 1 juga menjadi tidak normal. Pada penderita diabetes mellitus tipe 1

ditemukan sekresi glukagon yang berlebihan oleh sel-sel α pulau langerhans.

Secara normal, hiperglikemia akan menurunkan sekresi glukagon, tapi hal ini

tidak terjadi pada penderita diabetes mellitus tipe 1, sekresi glukagon akan tetap

tinggi walaupun dalam keadaan hiperglikemia, hal ini memperparah kondisi
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hiperglikemia. Salah satu manifestasi dari keadaan ini adalah cepatnya penderita

diabetes mellitus tipe 1 mengalami ketoasidosis diabetik apabila tidak

mendapatkan terapi insulin (Ditjen Bina Farmasi dan Alkes, 2005).

Diabetes mellitus tipe 2 merupakan tipe diabetes yang lebih umum, lebih banyak

penderitanya dibandingkan dengan diabetes mellitus tipe 1, terutama terjadi pada

orang dewasa tetapi kadang-kadang juga terjadi pada remaja. Penyebab dari

diabetes mellitus tipe 2 karena sel-sel sasaran insulin gagal atau tak mampu

merespon insulin secara normal, keadaan ini disebut resietensi insulin. Disamping

resistensi insulin, pada penderita diabetes mellitus tipe 2 dapat juga timbul

gangguan-gangguan sekresi insulin dan produksi glukosa hepatik yang berlebihan.

Namun, tidak terjadi pengrusakan sel-sel β-langerhans secara autoimun

sebagaimana terjadi pada diabetes mellitus tipe 1.

Defisiensi fungsi insulin pada penderita diabetes mellitus tipe 2 hanya bersifat

relatif, tidak absolut. Obesitas yang pada umumnya menyebabkan gangguan pada

kerja insulin, merupakan faktor risiko yang biasa terjadi pada diabetes tipe ini, dan

sebagian besar pasien dengan diabetes tipe 2 bertubuh gemuk. Selain terjadi

penurunan kepekaan jaringan pada insulin, yang telah terbukti terjadi pada

sebagian besar dengan pasien diabetes tipe 2 terlepas pada berat badan, terjadi

pula suatu defisiensi jaringan terhadap insulin maupun kerusakan respon sel α

terhadap glukosa dapat lebih diperparah dengan hiperglikemia, dan kedua

kerusakan tersebut dapat diperbaiki melalui manuver-manuver teurapetik yang

mengurangi hiperglikemia tersebut (Ditjen Bina Farmasi dan Alkes, 2005).


