
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Diabetes melitus (DM) merupakan sekelompok penyakit metabolik 

dengan  karakteristik hiperglikemia (kadar glukosa darah lebih dari normal) yang 

disebabkan oleh gangguan sekresi insulin, gangguan kerja insulin, atau keduanya 

(ADA, 2010). Hiperglikemia yang kronis berhubungan dengan kerusakan organ 

yang terjadi dalam jangka waktu yang lama dan kegagalan berbagai organ tubuh 

terutama mata, ginjal., saraf, jantung, dan pembuluh darah (ADA, 2014). 

Indonesia menduduki peringkat ke-4 sebagai negara dengan populasi terpadat 

dengan jumlah populasi penduduk 237,6 juta jiwa dan pada tahun 2012 

menduduki peringkat ke-7 sebagai negara dengan jumlah pasien diabetes 

terbanyak (7,6 juta jiwa) (Soewondo et al., 2013) dan secara epidemiologi 

diperkirakan pada tahun 2030 prevalensi DM di Indonesia mencapai 21,3 juta 

jiwa (Depkes RI, 2013). 

Pilar penatalaksanaan dari DM terdiri dari 4 hal yaitu (a) edukasi; (b) 

terapi gizi medis; (c) latihan jasmani dan (d) intervensi farmakologis. Pengelolaan 

DM dimulai dengan pengaturan makan dan latihan jasmani selama beberapa 

waktu (2-4 minggu), latihan jasmani selain untuk menjaga kebugaran juga dapat 

menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas insulin sehingga dapat 

memperbaiki kendali glukosa darah. Apabila kadar glukosa darah belum 

mencapai sasaran, dilakukan intervensi farmakologis berupa pemberian OHO 

(Obat Hiperglikemik Oral) dan suntikan insulin yang diberikan bersamaan dengan 

pengaturan makan dan latihan jasmani (Perkeni, 2011). 

Menemukan terapi yang adekuat untuk DM tipe 2 merupakan tujuan 

penting dalam kedokteran. Ada banyak obat tersedia untuk mengendalikan dan 

mengobati pasien DM, tetapi kesembuhan secara total dari DM belum dilaporkan 

hingga saat ini (Eddouks et al., 2014). Terapi dengan menggunakan  obat sintetis 

(OHO) dan injeksi insulin selain harganya mahal juga memiliki banyak efek 

samping seperti hipoglikemia dan respon imun terhadap insulin yang dapat 
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menimbulkan alergi insulin atau resistensi insulin (Perkeni, 2011). Alternatif lain 

yang ditawarkan yaitu dengan menggunakan obat dari tanam-tanaman yang 

mempunyai efek hipoglikemik. Salah satu tanaman  yang dapat digunakan sebagai 

alternatif pengobatan DM adalah tanaman jambu air (Syzygium samarangense), 

yang mempunyai efek metabolik berupa peningkatan ambilan glukosa dalam 

tubuh (Eddouks et al., 2014). Tanaman Syzygium samarangense ini merupakan 

salah satu tanaman buah tropis, yang tersebar di negara Asia tenggara, serta 

banyak ditanam dan dibudidaya diseluruh Malaysia dan di negara-negara tetangga 

seperti Thailand, Indonesia dan Taiwan (Khandaker et al., 2012). 

 Selain buah dari tanaman Syzygium samarangense yang dapat dimakan 

langsung, daunnya memiliki kandungan fitokimia yang berlimpah seperti 

flavonoid (flavanon, flavonol glikosida, antosianidin), tannin, triterpenoid, 

terpenoid volatil dan chalcone  (Shen et al., 2012) yang beberapa dari kandungan 

zat fitokimia tersebut dilaporkan mempunyai aktivitas antidiabetik seperti 

flavonoid, tannin dan chalcone (Coman et al., 2012).  

Shahreen dkk (2012) telah melakukan penelitian mengenai aktivitas 

antihiperglikemik  flavonoid dari ekstrak metanol tiga macam daun tanaman yang 

dapat dimakan buahnya (Averrhoa carambola, Ficus hispida dan Syzygium 

samarangense) di Bangladesh pada mencit galur albino Swiss yang diinduksi 

glukosa. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efek yang paling 

signifikan menurunkan kadar glukosa ada pada pemberian ekstrak metanol daun 

jambu air (Syzygium samarangense) yang menghambat ambilan glukosa sebesar 

59,3% sedangkan pada obat standar glibenklamid menghambat ambilan glukosa 

sebesar 57,3% (Shahreen et al., 2012). Terdapat tiga kultivar tanaman jambu air 

(Syzygium samarangense) yaitu kultivar hijau (giant green), merah muda (masam 

manis pink) dan merah (jambu madu red) (Moneruzzaman et al., 2011) yang 

belakangan ini diketahui kandungan zat flavonoid paling banyak secara berurutan 

terdapat pada ekstrak etanol daun Syzygium samarangense kultivar merah muda, 

merah dan hijau (M.Khandaker  et al., 2015; Moneruzzaman et al., 2011). 

Berdasarkan latar belakang di atas dan di Indonesia  masih belum banyak 

informasi lengkap tentang pemanfaatan efek farmakologi dari ekstrak etanol 70% 
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daun jambu air (Syzygium samarangense) kultivar merah muda (masam manis 

pink) sebagai antidiabet, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian pengaruh 

pemberian  ekstrak etanol 70% daun jambu air (Syzygium samarangense) kultivar 

merah muda (masam manis pink) terhadap penurunan kadar glukosa darah tikus 

putih jantan (Rattus norvegicus) yang diinduksi aloksan. 

  

B. Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh pemberian ekstrak daun jambu air (Syzygium 

samarangense) kultivar merah muda (masam manis pink) terhadap penurunan 

kadar glukosa darah tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi aloksan ? 
 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek pemberian ekstrak etanol 70% 

daun jambu air (Syzygium samarangense) kultivar merah muda (masam manis 

pink) terhadap penurunan kadar glukosa darah tikus putih (Rattus norvegicus) 

yang diinduksi aloksan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

efek pemberian ekstrak etanol 70% daun jambu air (Syzygium 

samarangense) kultivar merah muda (masam manis pink) terhadap 

penurunan kadar glukosa darah tikus putih (Rattus norvegicus) yang 

diinduksi aloksan. 

 

2. Aspek Aplikatif 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian 

selanjutnya untuk pengembangan potensi ekstrak daun jambu air  

(Syzygium samarangense)  kultivar merah muda (masam manis pink) 

sebagai terapi alternatif bagi penderita DM. 
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