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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 Tumbuh-tumbuhan mempunyai peranan penting dalam kehidupan 

bermasyarakat, baik sebagai sumber pangan, papan, maupun obat-obatan. 

Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat tradisional masih selalu digunakan 

masyarakat di Indonesia terutama di daerah pedesaan yang masih kaya dengan 

keanekaragaman tumbuhannya (I Wayan, 2004). Obat tradisional adalah bahan 

ramuan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, mineral, hewan, sediaan galeniknya 

atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan 

untuk pengobatan (Depkes RI, 2000). 

 Akhir-akhir ini di dunia, masyarakat Barat mulai memalingkan 

perhatiannya ke alam mengikuti jejak dunia Timur (back to nature), khususnya 

Asia yang sampai detik ini pun masih tetap memanfaatkan obat-obatan alam 

dalam upaya-upaya pelayanan kesehatan di samping obat-obatan farmasetik. Hal 

ini tidak lain karena kembali tumbuhnya kepercayaan masyarakat Barat bahwa 

obat-obat alamiah, termasuk obat-obat nabati, dapat memberikan peranannya 

dalam upaya pemeliharaan, peningkatan dan pemulihan kesehatan serta 

pengobatan penyakit (Hargono, 1996). Selain itu penggunaan obat tradisional 

terbukti relatif aman. Penggunaan secara benar jarang sekali menimbulkan efek 

samping (Handayani, 2001). Kecenderungan ini mendorong lebih banyak peneliti 

untuk melakukan penelitian bahan yang berasal dari alam (Widia, 2001). 

 Meningkatnya prevalensi penyakit degeneratif, salah satunya adalah 

penyakit diabetes melitus di Indonesia merupakan dampak langsung dari 

berkembangnya peningkatan kemakmuran. Peningkatan per kapita dan perubahan 

gaya hidup terutama di kota-kota besar, menyebabkan banyak orang yang 

menderita penyakit diabetes melitus (Suyono, 2007). Diabetes ditandai dengan 

peningkatan kadar glukosa darah dan perubahan progesif terhadap struktur 

histopatologi pankreas (Purnamasari, 2009). 
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 Diabetes melitus termasuk penyakit kronis, maka apabila diabaikan 

komplikasi penyakit diabetes melitus dapat menyerang seluruh anggota tubuh 

yang diakibatkan dari kadar gula darah yang tidak terkontrol. Diabetes melitus 

mempunyai banyak gejala diantaranya seperti rasa haus terus-menerus (polidipsi), 

sering berkemih (poliuria)terutama pada malam hari, pandangan kabur dan 

penurunan berat badan (WHO, 2000). 

 Berdasarkan pola pertambahan penduduk saat ini diperkirakan jumlah 

penderita diabetes melitus di dunia tahun 2010 sebanyak 306 juta jiwa, di negara-

negara ASEAN 19,4 juta pada tahun 2010 dan di Indonesia pada tahun 2000 

berjumlah 8,4 juta jiwa yang diperkirakan pada tahun 2030 dapat mencapai 21,3 

juta jiwa. Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penderita diabetes 

terbesar di dunia setelah India, Cina dan Amerika Serikat (Departemen Kesehatan, 

2001). Dari berbagai penelitian epidemiologis di Indonesia didapatkan angka 

kejangkitan penyakit diabetes melitus sebesar 1,5% - 2,3% pada penduduk usia 

lebih dari 15 tahun. Melihat pola pertambahan penduduk seperti ini, diperkirakan 

pada tahun 2020 penduduk berusia diatas 20 tahun dan dengan asumsi angka 

kejangkitan diabetes melitus sebesar 2% akan didapatkan 3,56 juta pasien diabetes 

melitus (Konsensus Pengelolaan Diabetes Melitus di Indonesia, 2006). 

 Diabetes melitus terjadi karena adanya kelainan sekresi insulin, kerja 

insulin atau kedua-duanya (Purnamasari, 2009). Insulin sendiri dihasilkan oleh sel 

beta yang berada didalam pulau langerhans pankreas (Squires, 2003). Kerusakan 

sel-sel beta pankreas dapat menyebabkan keadaan hiperglikemia (Robertson et al, 

2003). Hiperglikemia pada diabetes melitus terlibat dalam pembentukan radikal 

bebas. Radikal bebas sendiri merupakan molekul yang tidak stabil karena 

memiliki elektron yang tidak berpasangan dan mencari pasangan elektron dalam 

makromolekul biologi. Sebagian bebas radikal bebas diproduksi oleh mitokondria 

dan sebagian besar kerusakan akibat radikal bebas adalah pada membran 

mitokondria dan DNA mitokondria.Hiperglikemia menyebabkan autooksidasi 

glukosa, glikasi protein dan aktivasi jalur metabolisme poliol yang selanjutnya 

mempercepat pembentukan senyawa oksigen reaktif. Pembentukan senyawa 

oksigen reaktif tersebut dapat meningkatkan modifikasi lipid, DNA dan protein 

pada berbagai jaringan. Modifikasi molekular pada berbagai jaringan tersebut 
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mengakibatkan ketidakseimbangan antara antioksidan protektif (pertahanan 

antioksida) dan peningkatan produksi radikal bebas hal ini merupakan awal 

kerusakan oksidatif yang dikenal sebagai stres oksidatif (Purnomo, 2000). 

Untuk meredam kerusakan oksidatif tersebut diperlukan antioksidan. 

Antioksidan adalah senyawa-senyawa yang dapat meredam dampak negatif 

oksidan. Berdasarkan sumbernya, antioksidan ada 2, yaitu antioksidan endogen 

dan antioksidan eksogen. Antioksidan endogen berasal dari dalam tubuh sendiri, 

terdiri dari Super Oksida Dismutase (SOD), glutation peroksidase dan katalase. 

Antioksidan eksogen diperoleh dari luar melalui makanan yang kita makan untuk 

membantu tubuh melawan kelebihan radikal bebas dalam tubuh. Peningkatan 

suplai antioksidan yang cukup akan membantu pencegahan komplikasi klinis 

diabetes melitus (Bambang dan Eko, 2005). 

Buah merah mengandung betakaroten yang mampu mengendalikan radikal 

bebas. Suatu studi membuktikan bahwa mengonsumsi betakaroten 30-60 mg/hari 

selama 2 bulan akan membuat tubuh memiliki sel-sel pembunuh alami lebih 

banyakserta sel-sel T-helpers dan limfosit yang lebih aktif. Bertambahnya sel-sel 

pembunuh alami sangat penting untuk melawan sel-sel kanker dan radikal bebas 

yang sangat menganggu kesehatan (Budi dan Fendy, 2005). 

 Buah merah (Pandanus conoideus L) termasuk tanaman endemik. Secara 

umum habitat asal tanaman ini adalah hutan sekunder dengan kondisi tanah 

lembab. Tanaman ini ditemukan tumbuh liar di wilayah Papua dan Papua New 

Guinea. Tanaman ini oleh penduduk lokal (Papua) banyak digunakan sebagai obat 

untuk mencegah penyakit mata, cacingan, penyakit kulit, meningkatkan stamina, 

dan untuk acara adat (Budi dan Fendy, 2005). 

 Tanaman buah merah banyak mengandung zat-zat alami yang dapat 

meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan proses metabolisme. Kandungan 

tersebut antara lain karotenoid, betakaroten, alfa tokoferol, asam oleat, asam 

linoleat, dekanoat, serta omega-3 dan omega-9 yang berperan sebagai senyawa 

antiradikal bebas pengendali beragam penyakit, seperti kanker, diabetes, 

hipertensi, paru-paru, dan infeksi (Budi dan Fendy, 2005). 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elin Yulinah pada tahun 2005, 

Fakultas Farmasi ITB, Pengujian pada 30 mencit yang diberi 20 mg aloksan untuk 
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mengontrol kadar gula darah hingga 20 -90 mg/dl. Kemudian diberikan ekstrak 

buah merah dengan dosis yang berbeda untuk setiap kelompok yaitu 0,04 ml, 0,14 

ml dan 0,20 ml. Hasil terbaik dicapai oleh kelompok yang diberi dosis 0,04 ml. 

Kadar gula darahnya turun 15% setelah 1 hari perlakuan, 17%, setelah 7 

hari.Percobaan lain juga telah dilakukan oleh Febriyanti et altahun 2008, Fakultas 

Kedokteran Hewan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, tikus putih yang telah 

diinduksi Aloksan 140 mg/kgBB/IP diberikan ekstrak buah merah dosis 0,13 ml 

dan 0,54 ml mengalami penurunan kadargula darah yang signifikan. Untuk dosis 

2,16 ml tikus mengalami kematian yang ditandai dengan gambaran mikroskopis 

dimana tikus mengalami penyempitan sinusoid, hepatosit irradier dan inti sel 

terlihat lisis yang disebabkan oleh nekrosis serta gambaran histopatologi 

didapatkan penyempitan tubulus. Sedangkan untuk tikus yang diinduksi Aloksan 

saja dosis 140 mg/kgBB/IP mengalami kematian akibat kenaikan gula darah yang 

drastis.Dapat disimpulkan bahwa pemakaian buah merah berefek baik dengan 

dosis 0,54 ml dan dosis 0,13 ml. 

 Penelitian lain juga membuktikan bahwa buah merah memiliki efek anti-

inflamasi. Penelitian ini dilakukan oleh Adyuta pada tahun 2007 dimana tikus 

diberikan buah merah dosis 1 (0,001 ml/g BB), dosis 2 (0,003 ml/g BB), dosis 3 

(0,005 ml/g BB). Efek anti-inflamasi diamati dengan mengukur nilai ambang 

nyeri tikus, yaitu dengan melakukan pengukuran besar tekanan penjepitan 

(mmHg) yang menimbulkan respon nyeri pada telapak kaki tikus dengan 

menggunakan analgesimeter. Hasil penelitian menunjukkan penurunan respon 

nyeri yang diinduksi inflamasi. Efek ini diduga karena buah merah mengandung 

bahan aktif omega-3. 

 Namun tidak bisa dipungkiri obat kimia pun masih diminati oleh 

masyarakat mengingat tidak semua orang percaya pada obat tradisional. Salah 

satu obat anti hiperglikemik oral adalah golongan biguanid yang banyak dipakai 

adalah metformin. Metformin menurunkan glukosa darah melalui pengaruhnya 

terhadap kerja insulin pada tingkat seluler, distal reseptor insulin dan menurunkan 

produksi glukosa hati (Soegondo, 2009).   

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk 

mengetahui perbandingan efek pemberian minyak buah merah dengan obat anti 
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hiperglikemik oral terhadap penurunan kadar gula darah pada tikus jantan putih 

galur wistar yang diinduksi Aloksan. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian yaitu :  

Bagaimana perbandingan efektifitas pemberian buah merah (Pandanus conoideus 

L) dengan obat anti hiperglikemik oral terhadap penurunan kadar gula darah pada 

tikus jantan putih yang diinduksi Aloksan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

    Untuk membandingkan efektifitas minyak buah merah dan obat anti 

hiperglikemik terhadap penurunan kadar gula darah. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui apakah buah merah mempunyai efek anti hiperglikemik 

b. Mengetahui dosis yang tepat terhadap penurunan gula darah 

c. Mengetahui perbandingan efektifitas minyak buah merah dibandingkan 

dengan obat anti hiperglikemik pada tikus diabetik 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Aspek Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah mengenai efektifitas 

penurunan kadar gula darah setelah diberikan minyak buah merah dan obat anti 

hiperglikemik pada tikus jantan putih yang diinduksi Aloksan.   

 

2. Aspek Aplikatif 

Penelitian ini dapat dijadikan dasar atau masukan untuk mengembangkan 

penelitian uji praklinis pada hewan yang tingkatannya lebih tinggi atau pada 

manusia untuk mencari dosis yang tepat dan efektif serta obat yang aman bagi 

manusia. 


