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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Data WHO 2002 menunjukkan 10 negara dengan jumlah penderita 

diabetes melitus terbesar di dunia adalah India, China, Amerika Serikat, 

Indonesia, Jepang, Pakistan, Rusia, Brazil, Italia, dan Bangladesh. Indonesia 

menempati urutan ke empat. Diperkirakan pada tahun 2025 akan terjadi 

peningkatan jumlah penderita diabetes mellitus dari 5 juta pada 1995 menjadi 12 

juta penderita diabetes mellitus di dunia (Munadjad, 2010). Jumlah penderita 

diabetes di Indonesia diperkirakan akan meningkat dua kali lipat dari 8,4 juta pada 

tahun 2000 menjadi 21,3 juta orang pada tahun 2030. Pola makan yang tidak sehat 

diduga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh (Mahendra dkk, 2008)  

Diabetes Mellitus adalah penyakit saat tubuh tidak dapat memproduksi 

insulin (Filho, et al., 2005) atau jumlah insulin cukup tetapi kerjanya kurang baik 

ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah (Kariadi, 2009). Tubuh tidak 

mampu memproduksi insulin dikarenakan sel β pulau Langerhans mengalami 

peradangan yang diakibatkan oleh adanya virus seperti virus cochsakie, rubella, 

cito megalo virus (CMV), herpes dan lain-lain (Ranakusuma et al, 1999).  

Kekurangan hormon insulin menyebabkan gangguan proses biokimia di dalam 

tubuh, yaitu penurunan ambilan glukosa ke dalam sel dan terjadi peningkatan 

glukosa dari hati ke sirkulasi (El-soud et al., 2007).  

Insulin membantu proses penghancuran dan penyerapan glukosa, asam 

lemak dan asam amino. Bila insulin tidak diproduksi oleh pankreas atau terjadi 

resistensi insulin maka kadar glukosa dalam darah meningkat sehingga ginjal 

tidak dapat memproses glukosa tersebut dan dikeluarkan melalui urin. Faktor 

keturunan dan lingkungan ( D’adamo & Whitney, 2009), obesitas dan kurangnya 

olah raga sangat mempengaruhi diabetes mellitus  (Filho, et al., 2005).  
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Dewasa ini obat tradisional sering digunakan oleh masyarakat untuk 

pengobatan sendiri. Sebelum obat modern ditemukan dan dipasarkan, penggunaan 

obat tradisional di Indonesia sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Obat 

tradisional banyak digunakan untuk mengobati penyakit menahun seperti 

hipertensi dan diabetes mellitus (Dewoto, 2007). Penggunaan tanaman sebagai 

obat masih berdasarkan pengalaman empiris. Banyak jenis tanaman yang selama 

ini dipercaya dapat mengobati antidiabetes. Daun salam (Eugenia polyantha) 

merupakan salah satu tanaman yang digunakan untuk mengobati diabetes 

mellitus.  

Daun salam selain dimanfaatkan sebagai pelengkap bumbu masakan juga 

dikenal memiliki khasiat untuk menyembuhkan tekanan darah tinggi, kolesterol 

tinggi (Dalimartha, 2006) diare, sakit maag, mabuk akibat alkohol, dan diabetes 

mellitus (Haryanto & Nugroho, 2006). Kandungan kimia pada daun salam yaitu 

tanin, minyak atsiri (Kurniawati, 2010) sitral dan eugenol, zat warna dan 

flavonoid (Hariana, 2006). Flavonoid yang terkandung di dalam daun salam 

merupakan salah satu golongan senyawa yang dapat menurunkan kadar glukosa 

darah (Nublah, 2011). Flavonoid sebagai antioksidan yang mempunyai peranan 

penting dalam kesehatan manusia yaitu dapat mencegah penyakit degeneratif yang 

berhubungan dengan stres oksidatif (Pourcel, et al., 2006) akibat penuaan sel-sel 

organ atau sistem dalam tubuh salah satunya seperti diabetes mellitus (Tapan, 

2005). Daun salam mempunyai kemampuan sebagai astringen yaitu dapat 

mempresipitasikan protein selaput lendir dan membentuk suatu lapisan yang 

melindungi usus, sehingga menghambat asupan glukosa yang mengakibatkan laju 

penurunan glukosa darah (Widowati, 2008). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengadakan 

penelitian lanjutan tentang uji aktivitas antidiabetes ekstrak etanol daun salam 

(Eugenia polyantha) pada tikus galur wistar yang diinduksi aloksan dengan 

variasi dosis yang berbeda dari penelitian sebelumnya. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah yaitu 

apakah ekstrak etanol daun salam (Eugenia polyantha) mempunyai efek 

antidiabetes terhadap tikus galur Wistar yang diinduksi aloksan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengukur aktivitas antidiabetes 

ekstrak etanol daun salam (Eugenia polyantha) terhadap tikus galur wistar yang 

diinduksi aloksan. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Diabetes Mellitus 

a. Definisi 

Diabetes melitus, penyakit gula, atau kencing manis diketahui sebagai 

suatu penyakit yang disebabkan oleh adanya gangguan menahun terutama pada 

sistem metabolisme karbohidrat, lemak dan juga protein dalam tubuh. Gangguan 

metabolisme tersebut disebabkan kurangnya hormon insulin, yang diperlukan 

dalam proses pengubahan glukosa menjadi tenaga serta sintesis lemak. Kondisi 

yang demikian ini, mengakibatkan terjadinya hiperglikemia, yaitu meningkatnya 

kadar gula dalam darah atau terdapat kandungan gula dalam air kencing dan zat-

zat keton serta asam (keto-acidosis) yang berlebihan (Lanywati, 2001). 

Gejala khas diabetes mellitus seperti poliuria (banyak kencing), polidipsi 

(banyak minum), polifagi (banyak makan), dan penurunan berat badan yang tidak 

diketahui penyebabnya. Keluhan lain adalah lemah, kesemutan pada jari tangan 

dan kaki, gatal, mata kabur, disfungsi ereksi pada pria, serta pruritus vulvae pada 

pasien wanita, dan luka sukar sembuh (Soegondo, dkk., 2005). 

Pada keadaan ini, keperluan tubuh akan insulin meningkat. Jika terdapat 

kekurangan insulin meskipun kekurangannya hanya sedikit, glukosa dalam darah 

tidak bisa memasuki sel-sel jaringan dengan sempurna. Maka kadarnya dalam 

darah tetap di atas normal yaitu meskipun tidak makan apapun. Setelah makan, 
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kadar glukosa darah naik lebih tinggi untuk waktu yang lama. Kenaikan kadar 

glukosa darah di atas normal itu dinamakan hiperglikemia (Wise, 2002). 

Dikatakan glukosa darah diatas normal yaitu jika kadar glukosa darah puasa lebih 

dari 140 mg/dL atau kadar glukosa darah 2 jam setelah makan (post prandial) 

lebih dari 200 mg/dL (Mahendra dkk, 2008). 

Sebagian besar patologi diabetes mellitus dapat dikaitkan dengan satu dari 

tiga efek utama kekurangan insulin sebagai berikut: 1) pengurangan penggunaan 

glukosa oleh sel-sel tubuh, dengan akibat peningkatan konsentrasi glukosa darah 

setinggi 300-1200 mg/100 mL, 2) peningkatan nyata mobilisasi lemak dari 

daerah-daerah penyimpanan lemak, menyebabkan kelainan metabolisme lemak 

maupun pengendapan lipid pada dinding vaskular yang mengakibatkan 

aterosklerosis, dan 3) pengaturan protein dalam jaringan tubuh. Akan tetapi, selain 

itu terjadi beberapa masalah patofisiologis pada diabetes mellitus yang tidak 

mudah tampak, yaitu kehilangan glukosa ke dalam urin penderita diabetes 

(Setiadi, 2007). 

 

b. Jenis-Jenis Diabetes Mellitus 

1) Diabetes mellitus tipe 1 (Insulin dependent) 

Biasanya terjadi pada orang berusia dibawah 40 tahun, termasuk 

pada anak-anak. Perawatan yang dapat dilakukan adalah dengan 

pemberian suntikan insulin serta penerapan pola makan yang benar (diet). 

Tanpa insulin, tubuh tidak dapat mengambil manfaat dari makanan yang 

telah dikonsumsi. Pada orang yang tidak mengalami diabetes, insulin yang 

dihasilkan pankreas akan langsung dilepas ke peredaran darah saat 

produksi gula darah meningkat, yakni setelah orang tersebut makan. 

Pankreas adalah kelenjar yang terletak di belakang lambung yang 

menyekresikan enzim pencernaan, serta hormon insulin dan glukagon. 

Insulin langsung menuju hati yang bertugas mengubah glukosa menjadi 

glikogen. Kemudian saat tingkat gula darah sudah turun, produksi insulin 

dihentikan. Tetapi karena keterbatasan insulin, glukosa dalam darah tidak 

dapat disimpan bahkan dikurangi (Fox & Kilvert, 2010). 
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2) Diabetes mellitus tipe 2 (Insulin Dependent Diabetes Mellitus) 

Sering dijumpai pada pria maupun wanita berusia lebih dari 40 

tahun. Penderita diabetes tipe 2 ini dapat menghasilkan insulin, akan tetapi 

insulin yang dihasilkan tidak cukup atau tidak bekerja sebagaimana 

mestinya di dalam tubuh. Ketika tidak terdapat cukup insulin atau insulin 

tidak digunakan sebagaimana mestinya, glukosa tidak dapat masuk ke 

dalam sel-sel tubuh. Diabetes tipe 2 ini dapat meningkatkan resiko 

terhadap kemungkinan berkembangnya penyakit jantung koroner, stroke 

pada usia dini, kebutaan, amputasi kaki, dan kerusakan ginjal ( D’adamo 

& Whitney, 2009) . 

3) Diabetes Gestasional 

Terjadi dikarenakan intoleransi karbohidrat yang mengakibatkan 

hiperglikemia dengan keparahan yang beragam dan onset atau deteksi 

pertama kali pada saat hamil. Definisi ini berlaku tidak memandang 

apakah hormon insulin digunakan atau tidak dalam penanganannya 

ataukah keadaan tersebut tetap bertahan setelah kahamilan berakhir. 

Intoleransi glukosa dapat mendahului kehamilan tetapi keadaan ini tidak 

diketahui sebelumnya (Gibney, et al,, 2009). 

4) DM tipe lain  

Disebabkan karena defek genetik pada fungsi sel beta, defek genetik 

pada kerja insulin, penyakit kelenjar eksokrin pankreas, endokrinopati. 

Penyakit ini ditimbulkan karena obat-obatan atau zat kimia, infeksi, sebab 

immune-mediated yang langka. Kadang-kadang sindrom genetik lain yang 

disertai diabetes  (Gibney, et al,, 2009). 

c. Obat Hipoglikemi Oral 

Ada 5 kategori obat hipoglikemi oral, yaitu: 

1) Sulfonilurea 

Obat jenis ini dapat  menurunkan kadar glukosa dalam darah 

dengan cara merangsang keluarnya insulin dari dalam sel beta pankreas 

ketika kadar glukosa darah meningkat setelah makan, tetapi juga terjadi 

sepanjang waktu selama masa kerjanya. Obat ini tidak efektif diberikan 
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pada penderita DM tipe 1, karena kondisi pankreas yang sudah terlanjur 

rusak dan tidak dapat memproduksi insulin. Sebaliknya, obat ini 

berkhasiat diberikan kepada pasien DM tipe 2 yang berat badannya 

normal. Agar tidak terjadi hipoglikemia obat ini diberikan diwaktu malam 

hari. Timbulnya hipoglikemia biasanya tanpa gejala, keadaan ini ditandai 

dengan dikeluarkannya beberapa macam hormon seperti katekolamin, 

kortisol dan hormon pertumbuhan. Adanya hormon-hormon tersebut 

dalam jangka waktu yang lama akan mempercepat timbulnya kerusakan 

pembuluh darah (Mahendra dkk, 2008). Obat yang termasuk golongan 

sulfonilurea yaitu tolbutamid, asetoheksamid, klorpropamid, gliburid, 

gliburid, glipizid, glibenklamid dan glimepirid (Brashers, 2008) 

2) Biguanida (Metformin) 

Dapat menurunkan glukosa darah dengan menurunkan absorbsi 

glukosa usus, meningkatkan sensitifitas insulin dan ambilan glukosa 

perifer selain itu juga menghambat produksi glukosa hepar. Dianjurkan 

untuk pasien obesitas karena mempunyai efek samping kehilangan selera 

makan dan dapat menurunkan berat badan (Brashers, 2008).   

3) Derivat Asam Benzoat (Meglitinida, Repaglinida) 

Dapat meningkatkan sekresi insulin saat makan, jadi harus 

diminum saat makan atau setelah suapan pertama (Brashers, 2008). 

4) Inhibitor alfa- glukosidase (Acarbose, Voglibose, Miglitol) 

Bekerja dengan mempengaruhi enzim di dalam usus yang 

memecah gula kompleks, sehingga memperlambat pencernaan 

polisakarida, dan dapat mengakibatkan absorbsi glukosa dari 

karbohidrat yang dikonsumsi menjadi terbatas. Obat golongan ini 

tidak mengakibatkan hipoglikemia (Brashers, 2008). 

5)  Thiazolidindion (Troglitazon) 
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 Meningkatkan kepekaan insulin dari otot, jaringan lemak dan hati 

sehingga dapat menurunkan kadar gukosa darah dan insulin. Efek 

samping yang ditimbulkan adalah toksisitas hati, dapat meningkatkan 

berat badan, LDL dan kolesterol (Mahendra dkk, 2008). 

2. Tanaman Daun Salam 

a. Sistematika  tanaman Daun Salam 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledoneae 

Sub Kelas  : Dialypetalae 

Suku   : Myrtaceae 

Marga   : Eugenia 

Jenis   : (Eugenia polyantha Wight) 

(Tjitrosoepomo, 1988 dan Van Steenis, 2003) 

b. Sinonim 

  Tanaman daun salam ini memiliki sinonim yaitu Eugenia lucidula 

Miq dan Syzyqium polyanthum Wight (Dalimartha, 2006). 

 

c. Morfologi Tumbuhan 

Salam tumbuh liar di hutan dan pegunungan, atau ditanam di 

pekarangan dan sekitar rumah. Pohon ini dapat ditemukan di daerah 

dataran rendah sampai ketinggian 1.400 m dpl. Pohon, tinggi mencapai 

25 m, batang bulat, permukaan licin, bertajuk rimbun dan berakar 

tunggang. Daun tunggal, letak berhadapan, panjang tangkai daun 0,5-1 

cm. Helaian daun berbentuk lonjong sampai elips atau bundar telur 

sungsang, ujung meruncing, pangkal runcing, tepi rata, pertulangan 

menyirip, permukaan atas licin berwarna hijau tua, permukaan bawah 

berwarna hijau muda, panjang 5-15 cm, lebar 3-8 cm, jika diremas 

berbau harum. Bunga majemuk tersusun dalam malai yang keluar dari 

ujung ranting, berwarna putih, baunya harum (Dalimartha, 2006). 
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d. Nama Lain 

Salam (Eugenia polyantha Wight) memiliki beberapa nama daerah 

seperti: di Sumatra: meselangan, ubar serai (Melayu), Jawa: salam, 

gowok (Sunda), salam, manting (Jawa), salam (Madura). Kangean: 

kastolam (Dalimartha, 2006). 

e. Kegunaan Tanaman 

Daun salam di masyarakat lebih dikenal sebagai pengharum 

masakan, dikarenakan aromanya yang khas. Selain itu juga banyak 

dimanfaatkan sebagai salah satu obat alternatif untuk kolesterol tinggi, 

kencing manis (diabetes melitus), tekanan darah tinggi (hipertensi), sakit 

maag (gastritis), diare dan  mabuk alkohol (Dalimartha, 2006). 

f. Ekologi dan penyebaran 

Salam dapat ditemukan dari daerah rendah sampai pegunungan 

dengan ketinggian 1.800 m diatas permukaan laut. (Dalimartha, 2006). 

Di pulau jawa, salam tumbuh subur di atas tanah dataran rendah sampai 

ketinggian 1.400 m diatas permukaan laut (Thomas, 2003).  

g. Kandungan Kimia 

Kandungan kimia yang terdapat pada daun salam yaitu zat warna, 

tanin, flavonoid, dan minyak atsiri (Haryanto & Nugroho, 2006).  

3. Aloksan  

Diabetes mellitus pada hewan percobaan dapat dibuat dengan 

berbagai cara seperti pankreaktomi, induksi senyawa kimia (diabetogenik) 

misalnya dengan menggunakan streptosotosin, aloksan, asam 

dehidroaskorbat, asam dialurat, asam ksanturetan, induksi virus dan rekayasa 

genetika (Nugroho, 2006) 

Aloksan (2,4,5,6-tetraoksipirimidin; 5,6-dioksiurasil) sering 

digunakan untuk menginduksi diabetes pada hewan percobaan. Waktu paro 

pada suhu 37°C dan pH netral adalah 1,5 menit dan bisa lebih lama pada suhu 

yang lebih rendah. Sebagai diabetogenik, aloksan dapat digunakan secara 

intravena, intraperitoneal, dan subkutan. Dosis secara intravena yang 
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digunakan biasanya 65 mg/kg BB, sedangkan untuk intraperitoneal dan 

subkutan adalah 2-3 kalinya (Szkudelski, 2001).  

Aloksan adalah senyawa kimia yang sangat tidak stabil, mempunyai 

bentuk molekul seperti glukosa. Baik aloksan maupun glukosa merupakan 

hidrofilik dan tidak menembus lapisan ganda lipid dari membran plasma.  

 
Gambar 1. Struktur Kimia Aloksan (Szkudelski, 2001). 

Aloksan memiliki dua efek patologis yang berbeda: secara selektif 

menghambat glukosa yang disebabkan sekresi insulin melalui spesifik 

penghambatan glukokinase, sensor glukosa sel beta, dan hal itu yang 

menyebabkan keadaan penyakit diabetes  tergantung insulin. Aloksan adalah 

glukosa beracun analog yang terakumulasi dalam beta sel pankreas melalui 

transporter glukosa GLUT2 ke sitosol. Dengan adanya tiol intraseluler, 

terutama glutathion, aloksan menghasilkan Reactive Oxigen Species (ROS). 

Peningkatan simultan ROS yang besar dalam konsentrasi kalsium sitosol 

menyebabkan kerusakan yang cepat dari sel β dan mengakibatkan nekrosis 

selektif sel β. Aloksan tidak menghambat fungsi transporter, oleh karena itu 

dapat selektif memasuki sel beta dengan cara yang tak terbatas (Lenzen, 

2008). 

Aloksan yang diinjeksikan pada hewan uji akan mengakibatkan 

perubahan histologi pulau Langerhans pankreas. Kerusakan selektif sel-sel β 

pulau Langerhans, piknosis nukleus dan degranulasi pada sel-sel tersebut 

terjadi setelah 30 menit injeksi aloksan. Setelah 48 jam masa nekrotik habis 

diabsorbsi dan pulanu langerhans hanya tertinggal sel-sel α. Hiperglikemia 

dihasilkan karena adanya output glukosa dari hati yang dimungkinkan oleh 

stimulasi epinefrin medulla adrenal. Fase hipoglikemia disebabkan oleh 

adanya insulin yang dibebaskan dari nikrotik atau sel β yang rusak. Tidak 
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adanya insulin lagi yang diproduksi oleh sel-sel β mengakibatkan 

hiperglikemia permanen (Maryuni, 2002)  

E. Landasan Teori 

Penelitian dari Studiawan dan Santosa (2005) melaporkan bahwa 

kandungan flavonoid dalam ekstrak etanol daun salam dapat menurunkan 

kadar glukosa. Uji dilakukan pada 45 mencit jantan yang diinduksi aloksan 

terbagi menjadi satu kelompok kontrol (glibenklamid) dan dua kelompok 

perlakuan dengan dosis 2,62 mg/ 20 g BB dan 5,24 mg/ 20 g BB mencit. 

Harga rerata penurunan kadar glukosa darah dari masing-masing kelompok 

yaitu: kelompok kontrol -14,86 mg%, kelompok I 26,60 mg% dan kelompok 

II 34,20 mg%. Hal ini menunjukkan bahwa mencit yang diberikan ekstrak 

etanol daun salam mengalami penurunan kadar glukosa dibandingkan dengan 

kelompok kontrol. Penelitian lain menunjukkan bahwa pemberian infus daun 

salam menurunkan kadar glukosa darah pada dosis 175 mg/kg BB kelinci 

(Limawan, 1998).  

Hasil penelitian telah membuktikan bahwa kandungan dari daun salam 

yaitu golongan flavonoid, alkaloid, eugenol, saponin, seskuiterpen (Robinson, 

1995 zat tannin, dan minyak atsiri (Kurniawati, 2010). Golongan flavonoid, 

fenolik, alkaloid, dan terpenoid merupakan golongan senyawa yang berpotensi 

menurunkan kadar glukosa darah (Nublah, 2011). Flavonoid banyak 

terkandung pada tumbuhan nabati (Hollman, et,al.,1999). Mekanisme 

hipoglikemik diduga disebabkan oleh flavonoid yang dapat menghambat 

reabsorbsi glukosa dari ginjal (Lukacinova, et, al., 2008) dan dapat 

meningkatkan kelarutan glukosa darah sehingga mudah diekskresikan melalui 

urin ( Chairul et al., 2000 cit Fahri, dkk, 2005). Maka, diduga golongan 

flavonoid di dalam daun salam dapat menurunkan kadar glukosa darah. 

F. Hipotesis 

Ekstrak etanol daun Salam (Eugenia polyantha) mempunyai aktivitas 

antidiabetes pada tikus galur Wistar yang diinduksi aloksan. 

 




