
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini pola penyakit di Indonesia mengalami perubahan dari periode 

penyakit infeksi menjadi periode penyakit degeneratif (Suyono, 2006). Salah 

satu penyakit degeratif ialah Diabetes Melitus (DM). Diabetes Melitus adalah  

penyakit metabolik yang ditandai dengan  hiperglikemia akibat cacat sekresi 

insulin dan atau peningkatan resistensi seluler terhadap insulin (Cavallerano, 

2009). 

Meningkatnya prevalensi penyakit degeneratif seperti Diabetes Melitus  

salah satunya disebabkan karena terjadinya peningkatan pendapatan per kapita 

dan perubahan gaya hidup terutama di kota-kota besar (Suyono, et al., 2009). 

Dalam Diabetes Atlas 2000 (International Diabetes Federation) 

tercantum perkiraan penduduk Indonesia diatas 20 tahun sebesar 125 juta 

dengan asumsi prevalensi DM sebesar 4,6%, berjumlah 5,6 juta. Diperkirakan 

pada tahun 2020 nanti akan ada sejumlah 178 juta penduduk berusia diatas 20 

tahun  dengan asumsi prevalensi DM sebesar 4,6% akan didapatkan 8,2 juta 

pasien Diabetes. Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Litbang Depkes yang 

hasilnya baru saja dikeluarkan bulan Desember 2008 menunjukkan bahwa 

prevalensi nasional untuk TGT (Toleransi Glukosa Terganggu) 10,25% dan 

Diabetes 5,7% (1,5% terdiri dari pasien Diabetes yang sudah terdiagnosis 

sebelumnya, sedangkan sisanya 4,2% baru diketahui Diabetes saat penelitian). 

Angka tersebut diambil dari seluruh provinsi di Indonesia (Suyono, et al., 

2009). 

Diabetes Melitus jika tidak dikelola dengan baik akan dapat 

mengakibatkan peningkatan prevalensi penderita DM dan terjadinya berbagai 

penyulit menahun, seperti penyakit Serebro-Vaskular, Penyakit Jantung 



Koroner, penyakit pembuluh darah tungkai, penyulit pada mata, ginjal, dan 

saraf (Suyono, et al., 2009). 

Salah satu terapi farmakologi Diabetes Melitus yang sudah digunakan 

adalah Glibenklamid. Glibenklamid adalah obat pertama antidiabetika oral 

generasi kedua dengan daya kerja atas dasar berat badan sampai 100 kali lebih 

kuat daripada antidiabetika oral generasi pertama. Glibenklamid bekerja 

dengan cara menstimulasi sel beta Langerhans untuk menghasilkan lebih 

banyak insulin. Pada penderita DM khususnya DM Tipe 2 yang merupakan 

salah satu tipe DM, Glibenklamid yang merupakan obat derivat kuat memiliki 

khasiat terpenting yaitu hipoglikemik dan sering kali ampuh ketika obat-obat 

lain tidak efektif lagi.Waktu reabsorpsinya di usus sekitar enam sampai tujuh 

jam (Tjay & Rahardja, 2007). Glibenklamid pada penelitian ini digunakan 

sebagai pembanding dengan ektrak etanol biji terung ungu yang akan diujikan 

terhadap penurunan kadar glukosa darah. 

Selain terapi farmakologi, terapi Diabetes Melitus lain adalah dengan 

menggunakan obat herbal. WHO merekomendasikan penggunaan obat 

tradisional termasuk herbal dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, 

pencegahan dan pengobatan penyakit, terutama untuk penyakit kronis, penyakit 

degeneratif,  dan kanker  (WHO, 2003). 

Bangsa Indonesia sendiri telah lama mengenal dan menggunakan 

tanaman berkhasiat obat sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi 

masalah kesehatan (Wijayakusuma, 2002). Terung ungu (Solanum melongena 

L.) merupakan salah satu tanaman yang berkhasiat sebagai obat herbal 

(Nursalim, 2003). Terung adalah tanaman asli dari daerah tropis yaitu dari 

Benua Asia terutama Birma dan India dan banyak tumbuh di China. Dari China 

kemudian dibawa dan diperkenalkan ke Eropa oleh pedagang Arab, kemudian 

ke Afrika Selatan, Amerika, Malaysia, dan Indonesia. Dalam pengobatan 

populer, terung diindikasikan untuk pengobatan beberapa penyakit, termasuk 

Diabetes, Arthritis, Asma, dan Bronkitis. Selain itu, beberapa  kelompok telah 

memberikan bukti bahwa ekstrak terung ungu  memiliki pengaruh yang 



signifikan dalam mengurangi kadar gula darah dan kolesterol pada manusia 

dan tikus dewasa (Magioli dan Mansur, 2004). 

Terung termasuk makanan yang tinggi serat dengan indeks glikemik 

rendah sehingga sangat baik untuk penderita Diabetes Tipe 2. Makanan 

dengan indeks glikemik rendah mengandung karbohidrat yang membutuhkan 

waktu yang lama dan bertahap untuk dicerna sehingga kadar gula darah tidak 

melonjak secara drasti sdan kadar gula darah terjaga agar tetap normal 

(Firmansyah, 2012). 

Program Pendidikan  Diabetes Nasional, Mayo Clinic dan American 

Diabetes Association merekomendasikan diet yang berbasis terung sebagai 

pilihan untuk manajemen Diabetes Tipe 2. Alasan untuk saran ini adalahkarena 

kandungan  pada terung tadi yang memiliki serat tinggi dan rendah karbohidrat. 

Selain itu, dari hasil penelitian yang berjudul “In vitro Studies of Eggplant 

(Solanum melongena) Phenolics as Inhibitors of Key Enzymes Relevant for 

Type 2 Diabetes and Hypertension” menunjukkan bahwa phenolik yang 

diperkaya ekstrak dari terung dapat menghambat Angiotensin I-converting 

Enzyme (ACE) yang memberikan dasar biokimia yang kuat untuk manajemen 

Diabetes Tipe 2 dengan mengontrol penyerapan glukosa (Kwon, et al., 2007). 

Mengingat semakin bertambahnya jumlah penderita Diabetes Melitus 

sebagai penyakit degeneratif dan karena belum adanya penelitian yang 

melaporkan apakah biji terung ungu memiliki efek terhadap penurunan kadar 

glukosa darah maka peneliti melakukan penelitian ini. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan  kenyataan dan harapan yang telah dijelaskan pada latar 

belakang penelitian ini,  maka permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Adakah efek ekstrak etanol biji terung ungu (Solanum melongena L.) 

terhadap kadar glukosa darah pada tikus putih jantan galur Wistar yang 

diinduksi Aloksan? 



2. Adakah kesamaan efek ekstrak etanol biji terung ungu (Solanum melongena 

L.) dibandingkan dengan Glibenklamid terhadap penurunan kadar glukosa 

darah pada tikus putih jantan galur Wistar yang diinduksi Aloksan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui efek ekstrak etanol biji terung ungu (Solanum melongena 

L.) terhadap kadar glukosa darah pada tikus putih jantan galur Wistar yang 

diinduksi Aloksan. 

2. Untuk mengetahui kesamaan efek ekstrak etanol biji terung ungu (Solanum 

melongena L.) dibandingkan dengan Glibenklamid terhadap penurunan 

kadar glukosa darah pada tikus putih jantan galur Wistar yang diinduksi 

Aloksan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Aspek Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah mengenai efek ekstrak 

etanol biji terung ungu (Solanum melongena L.) terhadap kadar glukosa 

darah pada tikus putih jantan galur Wistar yang diinduksi Aloksan. 

 

2. Aspek Aplikatif 

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah awal untuk uji 

preklinis selanjutnya yang tingkatannya lebih tinggi, sampai pada uji 

klinis pada manusia serta mencari dosis yang tepat dan efektif. 

b. Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah bagi penelitian-

penelitian selanjutnya yang serupa dengan penelitian ini yang dapat 

mendukung penggunaan terung ungu (Solanum melongena L.) sebagai 

obat herbal yang dapat menurunkan kadar glukosa darah pada 

penderita Diabetes Melitus. 

 


