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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

6.1.   Pengaruh Ekstrak Daun Salam Terhadap Kadar Glukosa Darah 

 Ekstrak daun salam memiliki kandungan alkaloid, saponin, quinon, fenolik, 

triterpenoid, steroid dan flavonoid. Stres oksidatif memiliki peranan dalam 

perkembangan terhadap komplikasi DM. Berdasarkan hasil penelitian ,bahwa 

flavonoid sebagai salah satu kelompok senyawa fenolik yang memiliki sifat 

antioksidatif serta berperan dalam mencegah kerusakan sel dan komponen selularnya 

oleh radikal bebas reaktif. Peran antioksidan flavonoid dengan cara mendonasikan 

atom hidrogennya atau melalui kemampuannya mengelat logam, berada dalam 

bentuk glukosida (mengandung rantai samping glukosa) atau dalam bentuk bebas 

yang disebut aglikon.  

Daun salam mempunyai efek hipoglikemik, hasil uji komatografi menunjukan 

adanya senyawa flavonoid pada daun salam.golongan senyawa ini mempunyai gugus- 

gugus gula dalam bentuk glikosidanya, yang  berfungsi sebagai antioksidan yang 

mampu mencegah terjadinya oksidasi sel tubuh. 7Berdasarkan hasil penelitian ,bahwa 

flavonoid sebagai salah satu kelompok senyawa fenolik yang memiliki sifat 

antioksidatif serta berperan dalam mencegah kerusakan sel dan komponen selularnya 

oleh radikal bebas reaktif. Peran antioksidan flavonoid dengan cara mendonasikan 

atom hidrogennya atau melalui kemampuannya mengelat logam, berada dalam 

bentuk glukosida (mengandung rantai samping glukosa) atau dalam bentuk bebas 
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yang disebut aglikon. Bentuk senyawa flavonoid pada daun salam seperti gallic acid, 

eugenol, kaemferol dan quercetin yang berkontribusi dalam antioksidan. 19  Potensi 

aktivitas antidiabetes melalui penghambatan alpha glucosidase (95%) dengan 

menurunkan penyerapan glukosa dalam darah, ditunjukkan dalam glukosa plasma 

postprandial. Selain itu  Daun Salam juga berfungsi sebagai antioksidan  (87%). 

Alpha-glukosidase merupakan enzim yang terletak di membran epithelium dalam 

usus halus yang penting yang berfungsi menghidrolisis karbohidrat dalam makanan 

menjadi monosakarida, seperti glukosa dan fruktosa. Oleh enzim tersebut kemudian 

diserap ke dalam darah, meningkatkan kadar glukosa darah. 20   

Pada penelitian awal dengan dosis EEDS dosis 18,1 mg/200grBB pada 

kelompok perlakuan 1, 36,2 mg/200 grBB pada kelompok perlakuan 2 dan 72,4 

mg/200 gr BB pada kelompok perlakuan 3 selama 15 hari belum dapat menurunkan 

kadar glukosa darah sehingga dilakukan penelitian kembali dengan dosis EEDS 

150mg/gr BB pada perlakuan 1, EEDS 300mg/gr BB pada perlakuan 2, EEDS 

450mg/gr BB pada perlakuan 3. Dari pembuatan ulang ekstrak daun salam dengan 

metode maserasi didapatkan serbuk kering seberat 700gr, dan berat ekstrak 45,12gr 

yang dilarutkan dalam etanol 70%. Hasil penelitian ini menunjukan adanya 

penurunan gula darah .  
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6.2. Pengaruh pemberian ektrak daun salam terhadap ekspresi fibronektin 

mesangial glomerulus 

 

Fibronektin merupakan komponen penting pada matrik ekstraseluler yang 

diproduksi pada mesangial sel. Fibronektin adalah glikoprotein dalam matriks 

ekstraseluler dan permukaan sel dan memainkan peran penting dalam perbaikan dan 

rekonstruksi jaringan. Peningkatan sintesa fibronektin dan penurunan degradasi dari 

komponen matrik ekstraselular seperti fibronektin dan kolagen  terlihat pada saat 

glukosa darah tinggi. Akumulasi tersebut merupakan salah satu indikasi adanya 

kerusakan fungsi pada ginjal. 5,6 . 

Dari nilai allred score (proporsi dan intensitasnya) pada mesangial 

glomerulus ginjal menunjukkan hasil tidak significant, pada kelompok kontrol 

maupun kelompok perlakuan. Ekstrak etanol daun salam tidak dapat menurunkan 

ekspresi fibronektin pada glomerulus ginjal setelah diberikan selama 15 hari. 
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Gambaran Imunohistokimia Fibronektin Glomerulus 

Stres oksidatif menyebabkan terjadinya peningkatan radikal bebas yang 

akan merusak jaringan, melalui peningkatan haemodinamik seperti hiperfiltrasi dan 

albuminuria. Selain itu juga akan mempengaruhi sel-sel yang terletak didekatnya 

untuk memproduksi sitokin dan growth factor untuk menstimulasi peningkatan 

matrik extraselular yang pada akhirnya mengakibatkan ekspansi mesangial. 

Penimbunan matrik ekstraselular pada membran basalis gromerulus merupakan 

penyebab ekspansi mesangial dan intertisiil serta penebalan membran basalis 

gromerulus. Secara progresif kelainan tersebut berakibat pada penurunan fungsi 

ginjal dan perubahan struktur pada gromerulus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

EEDS tidak bisa menurunkan ekspresi fibronektin pada sel mesangial.   
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Studi yang dilakukan  Ghosian et al  pada ginjal tikus diabetes menyatakan 

ekspansi gromerulus terjadi setelah 6 minggu dari injeksi STZ. (origamun) Penelitian 

oleh Chen et al, dimana kerusakan ginjal karena induksi STZ layak dilihat setelah 4 

minggu.  Obat herbal untuk pengobatan memerlukan kandungan senyawa flavonoid 

yang tinggi  supaya lebih efektif , seperti penelitian oleh Ghosian, yang menggunakan 

majora origanum pada tikus DM. 26 

Penyakit DM adalah penyakit yang berhubungan dengan gangguan metabolik, 

kontrol glikemi yang buruk dan perubahan morfologi organ seperti pankreas, ginjal 

dan retina. Aktivitas antioksidan untuk pengobatan DM yang tidak efektif 

kemungkinan disebabkan oleh kerja obat cenderung langsung pada organ target. 

Pengobatan DM yang tidak efektif mengurangi stres oksidatif mengharuskan adanya 

kombinasi antioksidan lain. 2 

 

 6.4. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan pada penelitian ini adalah tidak adanya kontrol negatif sehingga 

ekspresi fibronektin normal tidak dapat diukur. Waktu pengambilan preparat 

histokimia yang singkat pasca induksi STZ dimungkinkan ekspresi fibronektin tidak 

significant. GDS tidak dilakukan induksi STZ, untuk mengetahui apakah hewan coba 

dalam keadaan DM . Pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan GDS, HbA1c 

harus memperhatikan waktu dan jarak tempuh tempat pemeriksaan sampel untuk 

mencegah terjadinya lisis.  


