
BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Indonesia telah mengenal dan menggunakan tanaman berkhasiat obat 

sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan masalah kesehatan sebelum 

pelayanan kesehatan formal dengan obat modern menyentuh masyarakat. 

Pengetahuan tentang tanaman obat ini merupakan warisan budaya bangsa 

berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan ketrampilan yang secara turun temurun 

telah diwariskan oleh generasi terdahulu kepada generasi berikutnya, temasuk 

generasi saat ini (Wijayakusuma, 1998). 

World Health Organization (1999) merekomendasikan penggunaan obat 

tradisional termasuk herbal dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan 

dan pengobatan penyakit, terutama untuk kanker, penyakit kronis dan penyakit 

degeneratif. WHO juga mendukung upaya-upaya dalam peningkatan keamanan dan 

khasiat dari obat tradisional. 

Salah satu penyakit degeneratif yang mempunyai angka insidensi yang tinggi 

adalah diabetes melitus. Diabetes melitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau 

gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya 

kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid dan protein 

sebagai akibat insufisiensi insulin. Insufisiensi insulin dapat disebabkan oleh 

gangguan atau defisiensi produk insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar 

pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin 

(WHO, 1999). 

Penelitian epidemiologi menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan 

insidensi dan prevalensi diabetes melitus di berbagai penjuru dunia. World Health 

Organization (WHO) membuat perkiraan bahwa pada tahun 2000 jumlah pengidap 

diabetes melitus di atas umur 20 tahun berjumlah 150 juta orang dan dalam kurun 



waktu 25 tahun kemudian yaitu pada tahun 2025 jumlah itu akan bertambah menjadi 

300 juta orang. Data terakhir dari WHO (2005) menunjukkan peningkatan tertinggi 

jumlah penderita diabetes melitus terjadi di Asia Tenggara. Sedangkan Indonesia 

akan menempati peringkat lima dunia dengan jumlah penderita sebanyak 12,4 juta 

orang pada tahun 2025, naik dua tingkat dibandingkan tahun 1995 dimana jumlah 

penderita sebanyak 4,5 juta orang (Suyono, 2006). 

Terapi diabetes melitus dapat dilakukan dengan pemberian obat hipoglikemik 

oral maupun suntikan akan tetapi terapi diabetes melitus tanpa efek samping masih 

merupakan tantangan  dalam dunia medis. Sebagai mahluk ciptaan Allah SWT yang 

dikaruniai akal dan pikiran, manusia memanfaatkannya dengan menggali ilmu 

pengetahuan karena sesungguhnya Allah SWT memberikan penyakit beserta obatnya 

seperti yang terdapat dalam Al-Qur’an  

 وَ  إَِذا َمِرْضتُ  فَھُوَ  يَْشفِْينِ 
Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku 

(QS: Asy-Syu’ara’ ayat 80). 

      Pengobatan dengan memanfaatkan tanaman obat dapat dijadikan alternatif karena 

keefektifannya, efek samping yang minimal dan biaya yang relatif terjangkau. 

Terdapat beberapa tanaman obat yang berkhasiat sebagai antidiabetes melitus dengan 

menurunkan kadar glukosa dalam darah. Salah satu tanaman obat tersebut adalah biji 

pare (Momordica charantia L.) (Doble dan Prabhakar, 2008). 

Sathishsekar dan Subramanian (2005) telah melakukan penelitian pemberian biji 

pare (Momordica charantia L.) ekstrak aquous 150 mg/kg BB secara peroral terhadap 

tikus putih jantan galur Wistar yang diinduksi streptozotocin menunjukkan efek 

penurunan glukosa darah yang bermakna sebesar 65,5 %. Sedangkan biji pare 

(Momordica charantia L.) ekstrak alkohol pada dosis 1,5 gr/kg BB peroral 

mempunyai efek penurunan glukosa darah sebanyak 27,42 % pada kelinci yang 

diinduksi aloksan (Sarandan et al, 2010). Biji pare (Momordica charantia L.) 

mengandung karantin, polipeptida-p, glikosida asam oleanol dan visin yang diduga 



menstimulasi sel beta pankreas yang masih bertahan hidup untuk melepaskan insulin 

lebih banyak sehingga terjadi peningkatan insulin plasma pada tikus putih jantan 

galur Wistar yang telah diinduksi aloksan.  

Etanol 70% digunakan sebagai penyari karena lebih selektif, kapang dan kuman 

sulit tumbuh dalam etanol 20%  ke atas, tidak beracun,dan absorbpsinya baik 

(Kemenkes RI, 1986). Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Uji Efek Ekstrak Etanol 70% Biji Pare 

(Momordica charantia L.) Terhadap Kadar Glukosa Darah Tikus Putih Jantan Galur 

Wistar yang Diinduksi dengan Aloksan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah: 

Apakah ekstrak etanol 70% biji pare (Momordica charantia L.) mempunyai efek 

penurunan kadar glukosa darah pada tikus putih jantan galur Wistar yang diinduksi 

dengan aloksan? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek ekstrak etanol 70% biji pare 

(Momordica charantia L.) terhadap penurunan kadar glukosa darah pada tikus putih 

jantan galur Wistar yang diinduksi dengan aloksan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah mengenai efek ekstrak etanol 

70% biji pare (Momordica charantia L.) terhadap penurunan kadar glukosa darah 

pada tikus putih jantan galur wistar yang diinduksi dengan aloksan. 

2. Aspek aplikatif 

a. Penelitian ini dapat dijadikan data awal untuk uji preklinis selanjutnya pada 

hewan yang tingkatannya lebih tinggi sampai kepada uji klinis pada manusia. 

b. Sebagai alternatif pilihan pengganti obat-obat kimia jika hasil penelitian ini 

dapat menunjukkan efek penurunan kadar glukosa darah yang bermakna. 

 


