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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diabetes melitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik

dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi

insulin, kerja insulin atau kedua-duanya (American Diabetes Association,

2004).

World Health Organization (WHO) merumuskan DM merupakan sesuatu

yang tidak dapat dituangkan dalam satu jawaban yang jelas dan singkat tetapi

secara umum dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan problema anatomik

dan kimiawi akibat dari sejumlah faktor dimana didapat defisiensi insulin

absolut atau relatif dan gangguan fungsi insulin (Purnamasari, 2009).

Di antara penyakit degeneratif, diabetes adalah salah satu di antara

penyakit yang tidak menular yang akan meningkat jumlahnya di masa datang.

Diabetes sudah merupakan salah satu ancaman utama bagi kesehatan umat

manusia pada abad 21. WHO membuat perkiraan bahwa pada tahun 2000

jumlah pengidap diabetes di atas umur 20 tahun berjumlah 150 juta orang dan

dalam kurun waktu 25 tahun kemudian, pada tahun 2025, jumlah itu akan

membengkak menjadi 300 juta orang (Suyono, 2009).

Obat-obatan herbal menjanjikan pilihan atas obat-obatan sintesis modern

dan menunjukan minimal atau tidak ada efek samping sehingga dianggap

aman. Salah satu tanaman herbal, yaitu kulit batang jamblang (Syzygium

cumini) sering digunakan untuk pengobatan diabetes. Telah terbukti bahwa

kulit Jamblang (Syzygium cumini) ini dapat menurunkan glukosa darah pada

hewan diabetes (Modi, et al., 2010; Pari and Saravanan, 2006, 2008).

Beberapa penelitian telah membuktikan manfaat buah dari jamblang

dapat menurunkan kadar glukosa. Penelitian yang dilakukan Rekha

membuktikan bahwa ekstrak aquadest buah Jamblang (Syzygium cumini)

pada tikus Wistar dapat menurunkan kadar glukosa darah tikus baik yang
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diinduksi dengan streptozotocin. Hasil penelitian selama 15 hari

menggunakan ekstrak aqueous pada dosis 200 mg/kg p.o menunjukkan

bertambahnya berat badan tikus setelah 5 hari diinduksi yaitu, 151.32 g

menjadi 169.12 g, serta adanya penurunan kadar glukosa darah pada hari

pertama 237.76 mg/dL menjadi 119.54 mg/dL (Rekha, et al., 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Safdar juga membuktikan bahwa efek

ekstrak aquadest buah jamblang pada serum glukosa dan profil lipid DM tipe

2. Penelitian ini dilakukan selama 12 hari membuktikan adanya penurunan

kadar glukosa darah 174 mg/dL menjadi 158 mg/dL (Safdar, et al., 2006).

Penelitian yang dilakukan Kumar membuktikan efek ekstrak etil asetat

dan methanol buah jamblang (Syzygium cumini) terhadap penurunan kadar

glukosa tikus Wistar yang diinduksi streptozotocin. Hasil penelitian selama

15 hari menggunakan ekstrak etil asetat buah jamblang (Syzygium cumini)

pada dosis 200 dan 400 mg/kg p.o menurunkan kadar glukosa darah dari

252.49 mg/dL menjadi 192.03 mg/dL dan kadar glukosa darah dari 249.04

mg/dL menjadi 178.14 mg/dL, sedangkan ekstrak methanol buah jamblang

(Syzygium cumini) pada dosis 200 dan 400 mg/kg p.o selama 15 hari dapat

menurunkan kadar glukosa darah dari 248.70 mg/dL menjadi 182.85 mg/dL

dan kadar glukosa darah dari  251.84 mg/dL menjadi 154.85 mg/dL (Kumar,

et al., 2009).

Cecim membuktikan bahwa ekstrak etanol kulit batang jamblang

(Syzygium cumini) pada tikus Wistar yang diinduksi aloksan menunjukkan

adanya regenerasi insulin pada sel ductus pankreas (Cecim, et al., 2004).

Penelitian tentang efek kulit batang jamblang (Syzygium cumini)  masih

sedikit diteliti, tetapi penelitian dari Pari dan Saravanan (2006 dan 2008)

membuktikan adanya efek kulit batang (Syzygium cumini) terhadap

penurunan kadar glukosa darah. Penelitian yang dilakukan Pari dan

Saravanan (2006) membuktikan bahwa ekstrak aquadest kulit batang

jamblang (Syzygium cumini) dosis 300 mg/kg p.o menunjukkan penurunan

kadar glukosa darah tikus Wistar yang diinduksi streptozotocin dari 181.29

mg/dL menjadi 93.65 mg/dL dan dosis 600 mg/kg p.o menurunkan kadar
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glukosa darah dari 190.56 mg/dL menjadi 112.56 mg/dL selama 15 hari.

Sedangkan penelitian Pari dan Saravanan (2008) membuktikan bahwa ekstrak

aquadest kulit batang jamblang (Syzygium cumini) dosis 75 mg/kg p.o

menunjukkan penurunan kadar glukosa darah tikus Wistar yang diinduksi

streptozotocin dari 235.29 mg/dL menjadi 230 mg/dL, dosis 150 mg/kg p.o

menurunkan kadar glukosa darah dari 220.26 mg/dL menjadi 171.13 mg/dL,

dan dosis 300 mg/kg p.o menurunkan kadar glukosa darah dari 181.29

mg/dL menjadi 93.65  mg/dL selama 15 hari (Pari and Saravanan, 2006,

2008).

Hadist riwayat Ashabussunah menjelaskan bahwa Rasulullah menyuruh

orang yang sakit untuk berobat karena seseungguhnya Allah meletakkan

penyakit dan diletakkan pula penyembuhnya, kecuali satu penyakit yaitu

penyakit ketuaan (pikun).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin membuktikan efek

ekstrak etanol 70% kulit batang jamblang (Syzygium cumini) terhadap

penurunan kadar glukosa darah tikus putih (Rattus norvegicus) yang

diinduksi aloksan, serta membandingkan efeknya dengan obat antidiabetik

oral glibenklamid.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ekstrak etanol 70% kulit batang jamblang (Syzygium cumini)

mempunyai efek penurunan kadar glukosa tikus putih (Rattus norvegicus)

yang diinduksi aloksan?

2. Bagaimana efektifitas ekstrak etanol 70% kulit batang jamblang (Syzygium

cumini) dalam menurunkan kadar glukosa tikus putih (Rattus norvegicus)

dibanding dengan glibenklamid?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh ekstrak etanol 70% kulit batang jamblang

(Syzygium cumini) mempunyai efek penurunan kadar glukosa darah tikus

putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi aloksan.
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2. Untuk mengetahui efektivitas ekstrak etanol 70% kulit batang jamblang

(Syzygium cumini) dalam menurunkan kadar glukosa darah tikus putih

(Rattus norvegicus) dibanding dengan glibenklamid.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Diketahuinya manfaat ekstrak etanol 70% kulit batang jamblang

(Syzygium cumini) dalam menurunkan kadar glukosa darah tikus putih

serta informasi mengenai efektifitasnya dibandingkan glibenklamid

sehingga dapat menambah pengetahuan dibidang kedokteran dan

berbagai disiplin ilmu lainnya.

2. Aspek Aplikatif

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian

selanjutnya untuk mengembangkan potensi kulit batang jamblang

(Syzygium cumini) sebagai salah satu obat alternatif bagi penderita

diabetes melitus.


