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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Diabetes melitus merupakan suatu penyakit metabolik dengan 
karekteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja 
insulin atau keduanya (Soegondo, 2005). Apabila tidak dikelola dengan baik maka 
dapat mengakibatkan resiko komplikasi berupa komplikasi mikrovaskuler atau 
makrovaskuler (Suherman, 2007). Komplikasi mikrovaskuler antara lain meliputi 
retinopati, neuropati, dan nefropati sedangkan komplikasi makrovaskuler berupa 
penyakit jantung koroner, stroke, dan peyakit vaskuler periferal (Yulinah et al., 
2009). Nefropati diabetik merupakan salah satu komplikasi mikrovaskuler 
terpenting pada diabetes melitus. Hiperglikemia dapat meningkatkan produksi 
hidrogen peroksida dan peroksidasi lipid sel mesangial glomerular (Chaturvedi, 
2007). Hal tersebut mengakibatkan perubahan struktur ginjal sehingga fungsi 
ginjal terganggu. Selanjutnya kerusakan ginjal dapat mengarah pada gagal ginjal 
seperti glomerulosklerosis (Probosari, 2013). Terapi untuk menurunkan risiko 
nefropati diabetik dilakukan dengan penatalaksanaan diet yang tepat, 
pengendalian lipid darah, tekanan darah, peningkatan asupan protein dan 
antioksidan (Hakim & Ayustarningwarno, 2013) serta kontrol ketat glukosa darah 
(Chaturvedi, 2007). 

Bekatul beras hitam mengandung komponen yang bermanfaat bagi 
pengelolaan diabetes melitus. Kaneda et al (2006) melaporkan bahwa kandungan 
utama ekstrak etanol bekatul beras hitam adalah antosianin yang didalamnya 
mengandung senyawa aktif sianidin-3-glukosida. Senyawa ini dapat memperbaiki 
keadaan hiperglikemia dan sensitivitas insulin (Sasaki et al., 2007). Kombinasi 
sianidin-3-glukosida dengan acarbose konsentrasi rendah memiliki efek sinergis 
dalam menghambat enzim α-glukosidase dan α-amilase (Akkarachiyasit et al., 
2010). Hal tersebut menyebabkan terjadinya penundaan penyerapan glukosa, 
sehingga kadar glukosa plasma postprandial berkurang dan menekan 
hiperglikemia postprandial (Lucioli, 2012). 
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Selain mengandung antosianin, bekatul beras hitam juga mengandung γ-
oryzanol, tokoferol, tokotrienol, polifenol, pitosterol dan asam amino esensial 
serta mikronutrien (Ryan, 2011). Menurut Zhang (2010), bekatul beras hitam 
memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan bekatul beras putih. 
Penggunaan antioksidan dapat mengurangi stress oksidatif pada penderita diabetes 
melitus, sehingga antioksidan mampu mencegah komplikasi diabetes (Rahimi et 
al, 2005). 

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut : bagaimana kemampuan ekstrak etanol bekatul beras hitam dalam 
menurunkan kadar glukosa darah pada tikus nefropati diabetes?  

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan pada 
penelitian ini adalah : untuk mengukur kemampuan ekstrak etanol bekatul beras 
hitam dalam menurunkan kadar glukosa darah pada tikus nefropati diabetes. 

 
D. Tinjauan Pustaka 

1. Mekanisme Pelepasan Insulin 
Insulin adalah hormon yang disekresikan oleh sel β Langerhans dalam 

pankreas. Beberapa stimulus melepaskan insulin dari granula penyimpanan dalam 
sel β, tetapi stimulus paling kuat adalah hiperglikemia. Pada diabetes melitus 
terdapat kekurangan relatif atau absolut insulin yang menyebabkan penurunan 
ambilan glukosa oleh jaringan yang sensitif terhadap insulin (Neal, 2005). Saat 
glukosa darah meningkat, transporter glukosa (GLUT2) akan memasukkan 
glukosa ke dalam sel dan menyebabkan peningkatan ATP intraseluler yang 
menutup kanal KATP. Depolarisasi sel β mengakibatkan influks ion Ca2+ melalui 
kanal Ca2+ yang sensitif tegangan dan memicu pelepasan insulin. Ikatan insulin 
pada reseptor sub unit α mengaktivasi aktivitas tirosin kinase sub unit β dan 
memulai suatu rantai kompleks reaksi-reaksi yang menyebabkan efek insulin 
(Neal, 2005). 
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2. Homeostasis Glukosa Darah 
Insulin dan glukagon adalah hormon yang bekerja secara antagonis dalam 

mengatur kadar glukosa dalam darah. Kadar keseimbangan metabolisme glukosa 

darah pada manusia sekitar 90mg%. Pada Gambar 1 ketika terjadi kenaikan kadar 

glukosa darah >120mg%, sel beta pankreas melepaskan insulin untuk menurunkan 

konsentrasi glukosa dengan cara meningkatkan ambilan glukosa oleh hati dan 

menyimpannya sebagai glikogen. Sedangkan ketika kadar glukosa darah turun 

<80mg%, sel alfa pankreas menstimulasi pelepasan glukagon untuk meningkatkan 

kadar glukosa dengan memecah glikogen menjadi glukosa. Melalui umpan balik 

negatif, konsentrasi glukosa darah menentukan jumlah relatif insulin dan 

glukagon yang disekresikan oleh sel-sel pulau Langerhans (Campbell et al., 

2004). 

 
      Gambar 1. Pengaturan Kadar Glukosa Darah (Cambell et al., 2004) 

 

Insulin memperlambat perombakan glikogen dalam hati dan menghambat 

konversi asam amino dan asam lemak menjadi glukosa. Hati dan otot rangka 

menyimpan gula sebagai glikogen, sementara sel-sel jaringan adiposa mengubah 

glukosa menjadi lemak. Secara normal, glukagon akan memberikan sinyal ke sel-

sel hati untuk meningkatkan hidrolisis glikogen, mengubah asam amino dan asam 

lemak menjadi glukosa dan memulai pelepasan glukosa secara perlahan-lahan ke 
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dalam sirkulasi. Ketika mekanisme homeostatis glukosa menyimpang, terdapat 

konsekuensi yang serius. Diabetes melitus merupakan gangguan endokrin yang 

disebabkan oleh defisiensi insulin atau hilangnya respon terhadap insulin pada 

jaringan target, dengan hasil kadar glukosa darah yang tinggi (Campbell et al., 

2004). 

3. Diabetes Melitus 

a. Definisi 

Suatu sindroma klinik yang ditandai oleh poliuri, polidipsi, dan polifagi, 

disertai peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia (glukosa puasa ≥ 

126mg/dL atau postprandial ≥ 200mg/dL atau glukosa darah sewaktu ≥ 

200mg/dL) (Suherman, 2007). 

b. Etiologi dan Patofisiologi 

Gangguan produksi insulin pada diabetes melitus tipe I umumnya terjadi 
karena kerusakan sel-sel β pulau Langerhans yang disebabkan oleh reaksi 
autoimun. Pada pulau Langerhans kelenjar pankreas terdapat beberapa tipe sel, 
yaitu sel β, sel α dan sel δ. Sel-sel β memproduksi insulin, sel-sel α memproduksi 
glukagon, sedangkan sel-sel δ memproduksi  hormon somatostatin. Namun 
demikian, serangan autoimun secara selektif menghancurkan sel-sel β. Destruksi 
otoimun dari sel-sel β pulau Langerhans kelenjar pankreas langsung 
mengakibatkan defisiensi sekresi insulin. Selain defisiensi insulin, fungsi sel-sel α 
kelenjar pankreas pada penderita diabetes melitus tipe I juga menjadi tidak 
normal. Pada penderita diabetes melitus tipe I ditemukan sekresi glukagon yang 
berlebihan oleh sel-sel α pulau Langerhans. Secara normal, hiperglikemia akan 
menurunkan sekresi glukagon, namun pada penderita diabetes melitus tipe I hal 
ini tidak terjadi, sekresi glukagon tetap tinggi walaupun dalam keadaan 
hiperglikemia (Depkes RI, 2005). 

Etiologi diabetes melitus tipe II merupakan multifaktor yang belum 
sepenuhnya terungkap dengan jelas. Faktor genetik dan pengaruh lingkungan 
cukup besar dalam menyebabkan terjadinya diabetes melitus tipe II, antara lain 
obesitas, diet tinggi lemak dan rendah serat, serta kurang gerak badan. 
Patofisiologis awal diabetes melitus tipe II bukan disebabkan oleh kurangnya 
sekresi insulin, tetapi karena sel-sel sasaran insulin tidak mampu merespon insulin 
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secara normal. Keadaan ini disebut sebagai resistensi insulin. Disamping 
resistensi insulin, dapat timbul gangguan sekresi insulin dan produksi glukosa 
hepatik yang berlebihan. Namun tidak terjadi kerusakan sel-sel β Langerhans 
secara autoimun sebagaimana yang terjadi pada diabetes melitus tipe I. Dengan 
demikian defisiensi fungsi insulin pada penderita diabetes melitus tipe II hanya 
bersifat relatif dan tidak absolut. Oleh sebab itu dalam penanganannya umumnya 
tidak memerlukan terapi pemberian insulin (DEPKES RI, 2005). 
4. Nefropati Diabetik 

a. Definisi 

Nefropati diabetik juga dikenal sebagai glomerulosklerosis diabetik 

nodular atau glomerulonefritis interkapilari adalah sindrom klinis yang ditandai 

dengan albuminuria (>300mg/hari atau >200mcg/min) (Vujicic et al., 2012) 

adanya proteinuria 0,5 g/hari (Gross et al., 2005), filtrasi glomerulus mengalami 

penurunan yang progresif, tekanan darah arteri meningkat (ADA, 2013). 

Parameter terjadinya kemunduran fungsi ginjal pada nefropati diabetik yaitu 

konsentrasi serum kreatinin yang abnormal (Hendromartono, 2009) dan 

peningkatan kadar Blood Urea Nitrogen (BUN) (Martini et al., 2010). 

b. Etiologi 

Menurut Hendromartono (2009) bahwa faktor-faktor etiologi pada 

penderita nefropati diabetik yaitu kadar gula darah kurang terkendali (Gula Darah 

Puasa (GDP) >140-160 mg/dL, faktor keturunan (genetis), terjadi kelainan 

hemodinamik (tekanan intraglomerulus meningkat, aliran darah ginjal dan laju 

filtrasi meningkat), hipertensi sistemik, sindroma metabolik (sindrom resistensi 

insulin), peradangan, permeabilitas pembuluh darah berubah, protein/ lemak/ 

karbohidrat mengalami kelainan metabolisme, dan hiperlipidemia. 

c. Patofisiologi  

Hiperfiltrasi dari mekanisme patogenik merupakan tahap awal kerusakan 

ginjal. Glomerulus akan berubah fungsi sehingga lambat laun nefron akan 

menjadi sklerosis. Hiperglikemia kronik dapat menyebabkan glikasi non 

enzimatik asam amino dan protein. Pada awalnya secara non-enzimatis glukosa 

akan berikatan dengan amino menjadi AGE’s (advance glycosilation end-
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products). Maka dengan peningkatan AGE’s akan menimbulkan kerusakan pada 

glomerulus ginjal (Cooper, 2001). 

Peningkatan kadar glukosa darah juga menimbulkan kelainan pada sel 

endotel pembuluh yang diawali peningkatan angiotensin II. Angiotensin II 

berperan secara hemodinamik maupun non-hemodinamik, antara lain merangsang 

vasokontriksi sistemik, meningkatkan tahanan kapiler arteriol glomerulus, 

pengurangan luas permukaan filtrasi, stimulasi protein matriks ekstra selular, serta 

stimulasi chemokines yang bersifat fibrogenik (Cooper, 2001). 

5. Aloksan 

a. Definisi dan Mekanisme 

Aloksan (2,4,5,6-tetraoxypyrimidine: 2,4,5,6-pyrimidinetetrone) adalah 

analog glukosa yang beracun, secara selektif menghancurkan sel beta pankreas 

dan menyebabkan diabetes melitus bila diberikan untuk hewan (Sharma & 

Kumar, 2011). Aloksan merupakan bahan kimia yang digunakan untuk 

menginduksi diabetes pada binatang percobaan. Efek antidiabetogeniknya bersifat 

antagonis dengan gluthation yang bereaksi dengan gugus SH-nya (Suharmiati, 

2003). Aloksan (2,4,5,6-tetraoxopyrimidine) adalah penghasil Reactive Oxygen 

Species (ROS) yang dapat menyebabkan toksisitas sel-beta pankreas. Transporter 

glukosa 2 (GLUT2) dan glukokinase adalah target molekul aloksan (Walde et al., 

2002). 

Aloksan membentuk siklus reduksi oksidasi dengan cara pembentukan 

radikal superoksida. Radikal tersebut mengalami dismutasi hidrogen peroksida 

dan dengan reaksi Fenton terbentuk suatu radikal hidroksil yang sangat reaktif. 

Adanya peningkatan ROS (Reactive Oxygen Species) mengakibatkan konsentrasi 

kalsium sitosol meningkat, sehingga berakibat kerusakan dari sel beta pankreas 

(Szkudelski, 2001). 

b. Tahapan Induksi Diabetes 

Tahap pertama setelah injeksi aloksan adalah terjadinya hipoglikemik. 

Hipoglikemik hanya bersifat sementara dan berlangsung maksimal selama 30 

menit. Respon hipoglikemik merupakan hasil stimulasi sekresi insulin yang 

dikonfirmasi oleh peningkatan konsentrasi plasma insulin. Mekanisme 
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hiperinsulinemia ini dikaitkan dengan peningkatan sementara ketersediaan ATP 

karena penghambatan fosfolirasi glukosa melalui penghambatan glukokinase 

(Rohilla & Ali, 2012). 

Tahap kedua muncul satu jam setelah pemberian aloksan yang 

menyebabkan kenaikan konsentrasi glukosa darah. Ini adalah fase pertama 

hiperglikemik setelah adanya interaksi sel-sel beta pankreas dengan toksin. 

Hiperglikemia berlangsung selama 2-4 jam disertai dengan konsentrasi insulin 

plasma menurun. Perubahan ini merupakan hasil penghambatan sekresi insulin 

dari sel beta pankreas yang disebabkan oleh induksi akibat toksisitas sel beta 

(Rohilla & Ali, 2012). 

Tahap ketiga adalah terjadinya hipoglikemik kedua yang tercatat 4-8 jam 

setelah injeksi aloksan. Kelebihan insulin terjadi sebagai akibat dari granula 

sekretori yang diinduksi aloksan dan pecahnya membran sel sehingga 

menyebabkan transisi parah hipoglikemia. Perubahan ini permanen dan bersifat 

karakteristik untuk kematian sel nekrotik dari pulau pankreas (Rohilla & Ali, 

2012). 

Pada tahap keempat dari respon glukosa darah adalah fase permanen 

diabetes dengan hiperglikemia selama degranulasi dan hilangnya integritas sel-sel 

beta dalam waktu 24-48 jam setelah pemberian aloksan. Namun sel-sel non-beta 

dan endokrin lainnya serta non-endokrin jenis sel islet disertai ekstrapankreatik 

parenkim tetap utuh, hal tersebut membuktikan aloksan bertindak toksik secara 

selektif. Dengan demikian, injeksi aloksan telah dicatat untuk menginduksi 

diabetes tipe I (Rohilla & Ali, 2012). 

6. Pengembangan Terapi Diabetes Melitus 

Diabetes melitus merupakan penyakit kronik yang membutuhkan 

pengobatan medis secara terus menerus. Selain itu diperlukan manajemen edukasi 

pada pasien dan pencegahan komplikasi akut serta mengurangi resiko komplikasi 

jangka panjang (ADA, 2011). Terapi antidiabetik mempunyai tujuan terapi 

dengan kadar gula darah tertentu. Hal tersebut menunjukkan agen terapetik yang 

biasa digunakan untuk mengelola diabetes dapat bekerja secara langsung atau 
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tidak langsung dengan regulasi atau normalisasi kadar gula darah. Agen terapetik 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Insulin, dibutuhkan untuk pasien diabetes tipe I dan untuk diabetes tipe II 
yang menunjukkan manajemen kadar glukosa darah buruk atau tidak dapat 
mencapai target terapi glikemiknya. 

b. Agen yang menaikkan jumlah sekresi insulin oleh pankreas, misalnya 
sulfonilurea (glibenkamid, gliburid) dan generasi baru yaitu incretin dan 
glucagon like peptide analogs dan agonist (exenatide dan liraglutide).  

c. Agen yang menaikkan sensitivitas insulin pada jaringan target misalnya, 
biguanides dan thiazolidinediones (termasuk metformin dan pioglitazone). 

d. Agen yang mengurangi kadar glukosa yang diserap dari saluran pencernaan, 
(misalnya, acarbose dan miglitol). Penghambatan enzim α-glukosidase dan α-
amilase dapat menurunkan absorbsi glukosa.  

e. Operasi bariatrik untuk orang dewasa dengan BMI 35 kg/m2 dan diabetes 
melitus tipe II, terutama diabetes yang terkait komorbiditas yang sulit untuk 
dikontrol dengan gaya hidup dan intervensi farmakologis (Hussain & Marouf, 
2013). 

f. Direkomendasikan penggunaan obat tradisional termasuk herbal dalam 
pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, 
terutama untuk penyakit kronis & penyakit degeneratif. Selain itu WHO juga 
mendukung upaya-upaya dalam peningkatan keamanan dan khasiat dari obat 
tradisional (Sari, 2006).  

7. Bekatul Beras Hitam 
a. Bekatul Beras Hitam 

Bekatul adalah produk samping dari proses penggilingan padi pada saat 
memproduksi beras halus. Secara umum, mengandung 12-20% dari total berat 
kernel termasuk pericarp, seed coat, nucellus, dan aleurone (Moongngarma et al., 
2012). 
b. Kandungan Bekatul Beras Hitam 

Komponen bioaktif  bekatul antara lain: γ-oryzanol, tokoferol, tokotrienol, 
polifenol (asam ferulat dan asam lipoat), pitosterol (β-sitosterol, campesterol, dan 
stigmasterol), dan karotenoid (α-karoten, β-karoten, likopen, lutein, dan 
zeazanthin). Bekatul juga mengandung asam amino esensial (triptofan, histidin, 
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metionin, sistein, dan arginin) dan mikronutrien (misalnya, magnesium, kalsium, 
fosfor, mangan, dan vitamin B9) (Ryan, 2011). Bekatul beras hitam juga 
mengandung fenolat dan antosianin serta memiliki aktivitas antioksidan yang 
lebih tinggi bila dibandingkan dengan bekatul beras putih (Zhang et al., 2010). 
c. Struktur Kimia Antosianin 

 
Gambar 2. Struktur kimia antosianin (Abou et al., 2011) 

d. Aksi Farmakologi 
Pada  senyawa γ-oryzanol, antosianin, dan senyawa fenolik sejumlah 

penelitian menunjukkan bahwa senyawa tersebut dapat mengurangi low-density 
lipoprotein (LDL), meningkatkan profil lipid, memiliki aktivitas antiinflamasi dan 
antioksidan, dapat membantu melawan penyakit jantung, serta mencegah diabetes 
(Nontasan et al., 2012). 

 
E. Landasan Teori 

Menurut Szkudelski (2001), aloksan di dalam tubuh mengalami 
metabolisme oksidasi reduksi yang produk akhirnya berupa Reactive Oxygen 
Species (ROS). Peningkatan ROS mengakibatkan kerusakan pada sel beta 
pankreas. Kerusakan sel beta menyebabkan sel beta tidak mampu menghasilkan 
insulin, sehingga terjadi penyakit diabetes yang dikarakterisasi dengan keadaan 
hiperglikemia. Ekstrak etanol bekatul beras hitam mengandung antosianin yang 
dapat bertindak sebagai antioksidan dan ROS-scavenger (Kaneda, et al., 2006). 
Antioksidan dapat menurunkan kadar gula darah dengan melindungi sel β 
pankreas terhadap peningkatan ROS pada kondisi hiperglikemia (Modak et al., 
2007). Selain itu penelitian in vitro menunjukkan bahwa antosianin dapat 
menurunkan absorbsi glukosa pada usus halus dengan menunda pelepasan 
glukosa selama proses pencernaan (Tsuda  et al., 2006; Xia et al., 2006). 
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Penelitian lain dilaporkan oleh Wardani (2010), bahwa pemberian bekatul beras 
hitam dapat memberikan efek penurunan kadar gula darah pada mencit BalB/C 
yang diinduksi streptozotocin dengan efek penurunan yang sebanding dengan 
metformin. 

 
F. Hipotesis 

Ekstrak etanol bekatul beras hitam mampu menurunkan kadar glukosa darah pada 

tikus nefropati diabetes. 


