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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai Negara kepulauan yang mempunyai 

keanekaragaman hayati nomor 2 terbesar di dunia. Masyarakat Indonesia telah 

lama menggunakan obat tradisional untuk menjaga kesehatan, kecantikan dan 

mengobati penyakit. Dengan slogan back to nature yang didengungkan di seluruh 

dunia sekarang ini, maka peran bahan obat tradisional menjadi semakin besar 

karena bahan tersebut dapat menjadi sumber obat baru di masa yang akan datang 

(Hartati dkk, 2003). 

Menurut Mutschler (1991), pengaturan kadar gula dipengaruhi oleh 

aktivitas hormon insulin, glikogen dan adrenalin. Insulin bekerja menurunkan 

kadar gula dalam darah dan adrenalin membebaskan cadangan glukosa sehingga 

kadar glukosa meningkat. Selain itu juga dipengaruhi oleh hati, pankreas, 

adenohipofisis dan adrenal juga masih dipengaruhi oleh tiroid, kerja fisik dan 

faktor lainnya seperti Herediter dan Imunologi. Konsentrasi glukosa darah normal 

sebesar 50 -100 mg/dl. Penyimpangan dari kadar normal dapat diakibatkan karena 

perubahan kecepatan oksidasi glukosa dan makanan yang mengandung 

karbohidrat tinggi. Proses mempertahankan kadar glukosa stabil didalam darah 

merupakan salah satu mekanisme homeostatis. Mekanisme ini melibatkan hepar, 

jaringan ekstra hepatik dan beberapa hormon. 
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Kombucha atau ekstraknya, merupakan pencegah yang sangat bagus 

terhadap diabetes, namun khususnya terhadap masalah ketuaan seperti 

arterioschlerosis, tekanan darah tinggi dengan konsekwensi pusing kepala, gout, 

hermorrhoids atau peradangan sekitar dubur (Hutagalung, 2004). Kombucha 

coffee merupakan hasil fermentasi dari cairan kopi manis oleh mikro organisme 

dari kelompok bakteri dan jamur. Kombucha merupakan agen penghasil senyawa 

kimia. Mikroorganisme dalam kombucha akan mengubah senyawa gula yang 

terkandung di dalam kopi menjadi berbagai jenis asam, vitamin dan alkohol yang 

berkhasiat, misalnya asam asetat berperan sebagai penangkal racun, asam amino 

berfungsi membantu tubuh dalam tubuh dalam memproduksi hormon- hormon 

pertumbuhan, tiamin mencegah rematik, kanker, arteriosklerosis dan stroke, 

riboflavin dan vitamin B12 berperan dalam melancarkan peredaran darah, 

mencegah peradangan sendi, rematik serta meningkatkan stamina (Naland, 2004). 

Rahayu dan Rahayu (2006), melakukan penelitian dan pengujian di 

Lembaga Peneltian dan Pengujian Terpadu (LPPT) Universitas Gadjah Mada 

tentang kandungan yang ada di dalam Kombucha coffee dan hasilnya menunjukan 

adanya senyawa – senyawa kimia yaitu asam laktat, alkohol, kafein, vitamin B2 

serta memiliki kadar gula reduksi dan pH dengan tingkat yang berbeda – beda 

pada lama fermentasi yang berbeda – beda pula, yaitu 0,6,12 dan 18 hari.  
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Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa pemberian 

Kombucha coffee dapat menurunkan kadar glukosa darah pada tikus putih (Rattus 

norvegicus L.) normal dengan rata – rata penurunan 8,79 % sampai 12 % 

(Lilianti, 2004). Berdasarkan latar belakang diatas, maka mendorong penulis 

melakukan penelitian dengan judul EFEK PEMBERIAN KOMBUCHA 

COFFEE TERHADAP KADAR GLUKOSA DARAH TIKUS PUTIH 

(Rattus norvegicus L) YANG DIINDUKSIKAN GLUKOSA. 

 

B. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah 

efek pemberian  Kombucha coffee terhadap kadar glukosa darah tikus putih 

(Rattus norvegicus L) yang diinduksikan glukosa ?” 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dibatasi permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Subjek penelitian adalah efek pemberian Kombucha coffee terhadap kadar 

glukosa darah tikus putih (Rattus norvegicus L) yang diinduksikan 

glukosa. 

2. Objek penelitian adalah darah tikus putih (Rattus norvegicus L). 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efek pemberian Kombucha coffee 

terhadap kadar glukosa darah tikus putih (Rattus norvegicus L) yang diinduksikan 

glukosa. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat tentang manfaat 

Kombucha coffee. 

2. Menambah wawasan tentang pengaruh pemberian Kombucha coffee terhadap 

glukosa darah tikus putih (Rattus norvegicus L) yang diinduksikan glukosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




