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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Maraknya penyakit seperti busung lapar, demam berdarah, malaria, 

diare paska bencana alam menyebabkan fungsi obat-obatan sangat diperlukan. 

Namun demikian konsumsi obat-obatan yang berasal dari industri (bersifat 

kimia) cenderung mempunyai efek samping. Maka dari itu, pakar herbal 

kembali menyarankan pada penderita penyakit (pasien) untuk menggunakan 

bahan-bahan alami seperti ramuan tradisional maupun produk fermentasi 

seperti minuman Kombucha coffee. Produk minuman fermentasi seperti 

halnya Kombucha coffee merupakan salah satu minuman berkhasiat yang 

mempunyai dayatarik karena efektif untuk menyembuhkan penyakit dan 

cocok untuk terapi penyembuhan.  

Kombucha coffee (cairan kopi) itu hampir sama dengan cairan teh 

yang di dalamnya terkandung senyawa-senyawa kimia. Menurut Winarno, 

F.G. (1993), coffein merupakan senyawa yang terkandung dalam cairan teh 

dan cairan kopi. Coffein merupakan senyawa alkoholid yang terdapat dalam 

teh, yaitu sebesar 1-4,8 % dan kopi sebesar 1-1,5 % (Anonim, 2001). Adanya  

persamaan tersebut, dapat di asumsikan bahwa cairan kopi manis juga dapat 

dimanfaatkan sebagai media pertumbuhan mikrooragnisme terutama bakteri 

Acetobacter xylinum L. dalam proses fermentasi. coffein dapat merangsang 

otak, meningkatkan aktifitas jantung yang bersifat diuretik. coffein tidak hanya 
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terdapat dalam kopi dan teh tetapi juga terdapat pada coklat (Winarno, F.G. 

1993). 

Kombucha coffee merupakan hasil fermentasi  dari cairan kopi manis 

oleh mikroorganisme dari kelompok jamur dan bakteri. Mikroorganisme 

(Acetobacter xylium) dalam Kombucha akan mengubah senyawa gula yang 

terkandung di dalam kopi menjadi  berbagai macam jenis asam, vitamin dan 

alkohol yang berkhasiat. Misalnya asam asetat di dalam tubuh berperan 

sebagai racun, asam amino berfungsi membantu tubuh memproduksi  hormon-

hormon pertumbuhan. Tiamin berfungsi untuk meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh, mencegah rematik, kanker, anterosklerosis dan stroke, 

ribovilafin dan vitamin B12  berperan dalam melancarkan peredaran darah, 

mencegah peradangan sendi, rematik serta meningkatkan stamina (Henry 

Naland 2004). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tuti Rahayu (2006) di 

LPPT UGM menunjukkan bahwa dalam Kombucha coffee terdapat senyawa-

senyawa yang diperlukan oleh tubuh diantaranya etanol, coffein, protein, 

glukosa, reduksi, asam asetat, asam laktat, vitamin B1 , vitamin B 2  dan 

vitamin C, serta memiliki kadar gula reduksi dan pH dengan tingkat yang 

berbeda-beda pada waktu fermentasi yang berbeda-beda pula, yaitu 0, 6, 12 

dan 18 hari.  

Hasil penelitian oleh Fajar Kurniawati (2004), menyatakan bahwa 

Kombucha coffee dapat meningkatkan jumlah eritrosit dalam darah tikus 
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putih. Hal ini dikarenakan bahwa  dalam Kombucha coffee  mengandung zat 

besi (Fe), vitamin B12  yang dapat meningkatkan jumlah eritrosit.   

Menurut Pearce, S.A dan Wilson, L.L (1991), pengaturan kadar gula 

dipengaruhi oleh aktifitas hormon insulin, glikogen adrenalin. Insulin efektif 

menurunkan kadar glukosa dalam darah dan hormon adrenalin membebaskan 

cadangan glukosa sehingga kadar glukosa meningkat. Selain itu gula darah 

juga dipengaruhi oleh hati, pankreas, adenohipofisis dan adrenalin juga masih 

dipengaruhi oleh tiroid, kerja fisik dan faktor lainya seperti Hiperediter dan 

Imunologi. Konsentrasi glukosa dalam darah normal sebesar 50-100 mg/dl. 

Penyimpangan dari kadar normal dapat diakibatkan karena perubahan 

kecepatan oksidasi glukosa dan makanan yang mengandung karbohidrat 

tinggi. Proses mempertahankan kadar glukosa stabil di dalam darah 

merupakan ekstrak hepatik dan beberapa hormon. 

Pankreas merupakan organ penting dalam mengukur kadar glukosa 

darah. Hormon yang berperan dalam pengaturan kadar glukosa darah tersebut 

adalah insulin yang disekresikan  oleh sel beta dan glikogen yang 

disekresikan oleh sel alfa. Adanya senyawa kimia yang masuk kedalam tubuh 

dengan dosis tinggi dapat menghancurkan sel-sel pulau langerhans. 

Kerusakan-kerusakan sel beta pulau langerhans ini akan menyebabkan 

produksi insulin menurun. Dengan turunnya insulin maka akan 

mengakibatkan hiperglikemia (Ganong, 1995). 

Diabetes merupakan penyakit yang ditandai  oleh adanya kenaikan  

kadar gula dalam darah (hiperglikemia). Kadar gula darah yang meningkat 
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dapat menyerang siapa saja yang memiliki keturunan terkena penyakit 

diabetes atau pola makan yang tidak seimbang dan menyebabkan kadar gula 

darah meningkat. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat melakukan 

penelitian dengan judul STRUKTUR HISTOLOGI PANKREAS TIKUS 

PUTIH JANTAN (Rattus norvegicus L.) YANG DIINDUKSI GLUKOSA 

SETELAH PEMBERIAN KOMBUCHA COFFEE PER-ORAL. 

  

B. Pembatasan Masalah 

 Adapun batasan-batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Subjek penelitian ini adalah pengaruh Kombucha coffee terhadap struktur 

histologi pankreas tikus putih jantan (Rattus norvegicus L.). 

2. Obyek penelitian ini adalah pankreas tikus putih ( Rattus  norvegicus L.). 

 

C. Perumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah 

struktur histologi pankreas tikus putih (Rattus norvegicus L.) yang diinduksi 

glukosa setelah pemberian Kombucha coffee per-oral”?. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

setruktur histologi pankreas tikus putih (Rattus norvegicus L). Yang diinduksi 

glukosa dengan kontrol. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat  bagi : 

1.  Masyarakat  

Dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat tentang manfaat 

Kombucha coffee (minuman fermentasi berkhasiat) bagi kesehatan kita. 

2. Ilmu pengetahuan 

Dapat memberikan wawasan tentang pengaruh pemberian Kambucha 

coffee terhadap struktur histologi pankreas tikus putih (Ratus norvegicus 

L.) yang dibebani glukosa. 

 

 




