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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

 

Diabetes melitus kini menjadi ancaman serius pada manusia. Di dunia, 

diabetes melitus merupakan penyebab kematian urutan ke 7. Di Indonesia sendiri 

penyandang diabetes melitus diperkirakan mengalami peningkatan dari 8,4 juta 

jiwa pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta jiwa pada tahun 2030 mendatang. 

Dan angka tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke 4 jumlah penyandang 

diabetes melitus terbanyak di dunia (Ning Harmanto, 2009).   

Pola penyakit di Indonesia mengalami pergeseran yang cukup 

meyakinkan. Penyakit infeksi dan kekurangan gizi berangsur turun, sedangkan 

penyakit menahun yang disebabkan oleh penyakit degeneratif, diantaranya 

diabetes makin meningkat dengan tajam. Perubahan pola penyakit itu diduga ada 

hubungannya dengan cara hidup yang berubah (Suyono, 2009).  

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 fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat 

disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta 

langerhans kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel 

tubuh terhadap insulin (WHO, 1999). Kadar glukosa normal pada manusia adalah 

80-110 mg/dL, sedangkan pada penderita diabetes melitus kadar glukosa darah 

saat puasa >126 mg/dL dan setelah makan >200 mg/dL, ditambah gejala khas 

diabetes (Can et al. 2004).  

Pengobatan diabetes melitus dapat dilakukan secara medis dengan obat-

obatan modern dan suntikan tetapi karena tingginya biaya pengobatan cara medis 

ini terkadang sulit dilakukan. Diabetes melitus juga dapat diatasi dengan 

pengobatan alami dengan memanfaatkan tanaman berkhasiat obat. Tanaman 

berkhasiat obat dapat diperoleh dengan mudah, dapat dipetik langsung untuk 
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pemakaian segar atau dapat dikeringkan. Oleh karena itu, pengobatan tradisional 

dengan tanaman obat menjadi langkah alternatif untuk mengatasinya 

(Wijayakusuma, 2004). 

Diabetes melitus merupakan suatu sindrom dengan terganggunya 

metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan oleh berkurangnya 

sekresi insulin  atau penurunan sensivitas jaringan terhadap insulin (Guyton, 

2007).  

Di Indonesia, kebanyakan masyarakat memilih pengobatan untuk diabetes 

melitus dengan menggunakan pengobatan tradisional karena beberapa faktor, 

misalnya harganya lebih terjangkau dan mudah dicari. Pemanfaatan tumbuhan 

dapat dijadikan pengobatan alternatif bagi penderita diabetes melitus. Salah satu 

tanaman obat tradisional yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi 

penyakit diabetes melitus adalah buah naga daging merah (Hylocereus 

polyrhizus). Buah naga diyakini dapat menurunkankadar kolesterol, penyeimbang 

kadar gula darah, mencegah kanker usus, menguatkan fungsi ginjal dan tulang, 

menguatkan daya kerja otak, meningkatkan ketajaman mata serta sebagai bahan 

kosmetik (Suyono, 2006).  

Pada penelitian sebelumnya yaitu uji efek ekstrak etanol pada buah naga 

daging putih (Hylocereus undatus) menunjukkan bahwa ekstrak etanol buah naga 

daging putih memiliki efek antihiperglikemik. Ekstrak etanol 70% adalah 

campuran dua bahan pelarut yaitu etanol dan air dengan kadar etanol 70%. Etanol 

70 % sangat efektif dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal 

(Siswono, 2008). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ekstrak etanol buah naga 

daging merah (Hylocereus polyrhizus)dapat menurunkan kadar glukosa darah 

pada diabetes tipe 1 (insulin dependent diabetes melitus), mengetahui dosis 

ekstrak etanol buah naga daging merah (Hylocereus polyrhizus) sebagai 

antihiperglikemik dan mengetahui pengaruh ekstrak etanol buah naga daging 

merah (Hylocereus polyrhizus) bila dibandingkan dengan insulin dalam 

menurunkan kadar glukosa darah dengan diinduksi aloksan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dibuat rumusan masalah yaitu : 

apakah ekstrak etanol 70% buah naga daging merah (Hylocereus polyrhizus) 

mempunyai efek penurunan kadar glukosa darah pada tikus putih jantan galur 

wistar  ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek hipoglikemi ekstrak etanol 

70% buah naga daging merah  (Hylocereus polyrhizus) pada tikus putih jantan 

galur wistar yang telah di induksi dengan aloksan.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah mengenai uji efek ekstrak  

etanol 70% buah naga daging merah (Hylocereus polyrhizus) terhadap kadar 

glukosa darah tikus putih jantan galur wistar.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 


