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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Diabetes mellitus adalah suatu gangguan metabolisme yang ditandai dengan 

hiperglikemia. Hal ini terkait dengan kelainan yang terjadi pada karbohidrat, lemak, 

dan protein menghasilkan komplikasi kronik termasuk mikrovaskular, 

makrovaskular, dan gangguan neuropatik (Dipiro et al., 2008). Diabetes mellitus 

merupakan penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat. Perkiraan jumlah 

penderita akan meningkat setiap tahun. Peningkatan terjadi dua kali lipat dari tahun 

2000 ke tahun 2005 (Departemen Kesehatan RI, 2005). Pengobatan yang dilakukan 

untuk menangani diabetes mellitus melalui obat antidiabetik oral maupun insulin 

(Tjay and Rahardja, 2007). Salah satu kerja obat yang dapat digunakan untuk 

mengobati penyakit diabetes mellitus adalah dengan menghambat kerja enzim α-

glukosidase. Agen penghambat enzim α-glukosidase diantaranya akarbosa dan 

miglitol (Dipiro et al., 2008). Inhibitor α-glukosidase adalah target obat yang dapat 

digunakan untuk pengobatan diabetes, obesitas, dan hiperlipidemia. Inhibitor 

menghambat aksi enzim saat terjadi hidrolisis pati sehingga menimbulkan efek 

yang menguntungkan pada indeks glikemik. Inhibitor ini dapat menghambat 

pembebasan glukosa dari karbohidrat serta penyerapan glukosa menjadi terlambat, 

sehingga kadar glukosa darah prosprandial menjadi berkurang dan menekan 

hiperglikemik prosprandial (Suthindhiran et al., 2009).  

Inhibitor yang dapat menghambat enzim α-glukosidase salah satunya adalah 

tanaman yang mengandung senyawa flavonoid (Tadera et al., 2006). Penelitian lain 

juga membuktikan bahwa senyawa flavonoid dapat menghambat aktivitas enzim α-

glukosidase (Ng et al., 2015). Salah satu golongan flavonoid adalah antosianin 

(Yudiono, 2011). Ubi jalar ungu merupakan salah satu tanaman yang mengandung 

flavonoid. Golongan flavonoid yang paling banyak terkandung didalam umbi ubi 

jalar ungu adalah antosianin (Kano et al., 2005). Beberapa senyawa kimia yang 

terkandung dalam ekstrak etanol umbi ubi jalar ungu adalah fenolat, flavonoid, 
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kuinon, dan saponin (Hamdani et al., n.d.). Pada penelitian ini ekstrak etanol 96% 

umbi ubi jalar ungu diuji efeknya dalam menurunkan kadar glukosa darah secara in 

vitro dengan cara menghambat aktivitas enzim α-glukosidase, karena 

dimungkinkan senyawa flavonoid yang berpotensi tersebut dapat tersari dalam 

etanol 96% sehingga diharapkan ekstrak etanol 96% umbi ubi jalar ungu 

mempunyai efek menghambat aktivitas enzim α-glukosidase dalam menurunkan 

kadar glukosa darah. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa ekstrak etanol 

umbi ketela rambat mempunyai efek dalam penurunan kadar glukosa darah pada 

mencit yang diinduksi aloksan (Akrom et al., 2014). Pengujian dalam penelitian ini 

secara in vitro karena merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum diuji secara 

in vivo maupun in situ. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi 

dan manfaat tentang ekstrak etanol umbi ubi jalar ungu dapat digunakan sebagai 

obat antidiabetes karena penelitian secara in vitro umbi ubi jalar ungu masih 

terbatas. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Apakah ekstrak etanol umbi ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.) mempunyai 

aktivitas penghambatan terhadap enzim α-glukosidase?  

2. Berapa besar aktivitas penghambatan enzim α-glukosidase pada ekstrak etanol 

umbi ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.)? 

3. Bagaimana kinetika penghambatan enzim α-glukosidase pada ekstrak etanol 

umbi ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui aktivitas penghambatan enzim α-glukosidase oleh ekstrak 

etanol umbi ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.). 
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2. Mengetahui seberapa besar aktivitas penghambatan enzim α-glukosidase 

pada ekstrak etanol umbi ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.). 

3. Mengetahui kinetika penghambatan enzim α-glukosidase pada ekstrak 

etanol umbi ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.). 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh terganggunya 

metabolisme sehingga kadar glukosa darah menjadi meningkat. Ketidaknormalan 

tersebut dapat diakibatkan oleh banyak faktor. Kadar gula darah dikatakan tinggi 

bila kadar glukos puasa ≥ 126 mg/dL atau kadar glukosa postprandial ≥ 200 mg/dL 

atau kadar glukosa sewaktu ≥ 200 mg/dL (Dipiro et al., 2008). 

a. Klasifikasi Diabetes 

Diabetes mellitus diklasifikasikan menjadi empat : 

1) Diabetes tipe 1 

Diabetes tipe ini disebabkan oleh rusaknya autoimun dari sel – sel β pancreas. 

Tipe ini sering terjadi pada anak – anak dan remaja, namun dapat pula terjadi pada 

semua usia. Usia muda lebih cepat mengalami kerusakan sel β dan menjadi asidosis, 

sedangkan pada orang dewasa dapat mempertahankan sekresi insulin untuk 

mencegah terjadi asidosis (Dipiro et al., 2008). 

2) Diabetes tipe 2 

Diabetes tipe ini disebabkan oleh resistensi insulin sehingga sekresi insulin 

menjadi berkurang. Pada DM tipe ini sering menunjukkan pada individu dengan 

obesitas perut, hipertensi, dislipidemia, dan peningkatan penghambatan activator 

plasminogen tipe 1 (Dipiro et al., 2008). Faktor genetik juga menjadi salah satu 

penyebab dari DM tipe 2. Hal ini akan menyebabkan sel – sel beta pankreas 

menghasilkan insulin yang berbeda maupun respon terhadap insulin menjadi 

berkurang (Corwin, 2009).  

3) Diabetes gestasional 

Diabetes tipe ini didefinisikan sebagai intoleransi glukosa yang terjadi pada 

masa kehamilan sehingga akan mempersulit masa kehamilannya. Terapi klinik 
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sangat dibutuhkan pada DM tipe ini untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas 

pada bayi (Dipiro et al., 2008). Penyebab DM tipe ini berkaitan dengan peningkatan 

kebutuhan energi, kadar esterogen, serta hormon pertumbuhan yang terus 

meningkat. Esterogen dan hormon pertumbuhan merangsang sekresi insulin dan 

menyebabkan kelebihan sekresi insulin yang akhirnya menurunkan responsitivitas 

sel (Corwin, 2009). 

4) Diabetes tipe khusus 

Cacat genetik ditandai oleh gangguan sekresi insulin dengan sedikit atau tidak 

ada resistensi insulin. Gejala awal muncul dengan adanya hiperglikemia ringan 

pada usia muda (Dipiro et al., 2008). 

b. Penatalaksanaan Terapi 

Terapi diabetes mellitus bertujuan untuk menurunkan gejala secara 

langsung, memperbaiki kualitas dan kuantitas hidup, mengurangi komplikasi 

penyakit mikrovaskular dan makrovaskular (Dipiro et al., 2008). Tujuan akhir 

penatalaksanaan diabetes adalah untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas, 

untuk mencapai 2 target utama yaitu menjaga kondisi gula darah dalam kisaran 

normal, dan mencegah atau meminimalkan terjadinya komplikasi diabetes 

(Departemen Kesehatan RI, 2005). Terapi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 

terapi non farmakologi dan terapi farmakologi. 

Terapi farmakologi dilakukan bila terapi non farmakologi tidak mampu 

menurunkan kadar gula darah. Terapi farmakologi dapat berupa terapi obat 

hipoglikemik oral, terapi insulin, ataupun kombinasi dari keduanya (Departemen 

Kesehatan RI, 2005). Golongan obat hipoglikemik dapat digolongkan berdasarkan 

mekanisme kerjanya : 

1) Obat – obat yang meningkatkan sekresi insulin 

2) Obat – obat yang meningkatkan sensitifitas sel terhadap insulin 

3) Inhibitor katabolisme karbohidrat (Departemen Kesehatan RI, 2005) 

Pengujian in vitro penting untuk evaluasi antidiabetes dalam hal mekanisme 

aksi terapetik. Bahan biologis sering digunakan dalam metode in vitro, diantaranya 

organ perfusi, isolasi jaringan, kultur sel, dan irisan jaringan (Thorat et al., 2012). 
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2. Enzim α-Glukosidase 

Enzim adalah unit fungsional dari metabolisme yang bekerja secara teratur 

dan berurutan. Enzim mengkatalis reaksi yang menguraikan molekul nutrien, 

menyimpan dan mengubah energi kimia, serta membuat makromolekul sel dari 

prekursor yang sederhana (Lehninger, 1995). Enzim α-glukosidase adalah enzim 

yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Karbohidrat dicerna oleh 

enzim yang berada dalam mulut dan usus menjadi gula yang sederhana yang akan 

diserap tubuh sehingga meningkatkan kadar gula darah (Bösenberg and Zyl, 2008). 

Inhibitor α-glukosidase menghambat aktivitas enzim glukosidase yang berada pada 

dinding usus halus. Pemotongan disakarida dan oligosakarida dicegah dengan cara 

mengurangi absorpsi karbohidrat dalam usus. Inhibitor α-glukosidase mengurangi 

konsentrasi insulin postprandial melalui pengurangan kadar glukosa darah 

(Bosenberg and Zyl, 2008). Mekanisme kerja obat golongan inhibitor enzim α- 

glukosidase adalah menghambat enzim α-glukosidase sehingga polisakarida atau 

oligosakarida (dekstrin atau maltosa) dan sukrosa tidak dapat diubah menjadi 

glukosa. Karbohidrat dalam bentuk glukosa dan fruktosa saja yang dapat diabsorpsi 

(Tjay and Rahardja, 2007). 

Akarbose merupakan inhibitor glukosidase yang pertama dan telah 

diperkenalnya sejak tahun 1990-an. Keuntungan kelas terapi ini dapat mengurangi 

hiperglikemia postprandial tanpa disertai kenaikan berat badan (Bosenberg and Zyl, 

2008). Akarbose merupakan penghambat α-glukosidase intestinal yang 

memperlambat absorpsi karbohidrat dan sukrosa (Badan POM RI, 2008). Resorbsi 

akarbosa dari usus buruk dan dapat naik menjadi kurang lebih 35% setelah diubah 

secara enzimatis oleh kuman yang ada diusus. Ekskresi dari akarbose berlangsung 

cepat melalui urin (Tjay and Rahardja, 2007). Beberapa senyawa dari alam yang 

dilaporkan memiliki aktivitas peghambatan enzim α-glukosidase antara lain, 

flavonoid (Matsui T., 2002), dan kurkuminoid (Nurcholis et al., 2016). 

3. Uji Aktivitas dan Kinetika Penghambatan Enzim α-Glukosidase 

Enzim α-glukosiade akan menghidrolisis p-nitrofenil α-D-glukopiranosida 

menjadi p-nitrofenil yang berwarna kuning. Aktivitas enzim diukur melalui 

absorbansi p-nitrofenil yang berwarna kuning (Sugiwati et al., 2009). Inhibisi 
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enzim α-glukosidase menyebabkan penghambatan absorpsi glukosa. Senyawa yang 

dapat menghambat enzim α-glukosidase disebut inhibitor α-glukosidase. Senyawa 

tersebut digunakan sebagai obat untuk penyakit diabetes mellitus tipe 2 (Laar et al., 

2005). Obat yang bekerja sebagai inhibitor α-glukosidase diantaranya adalah 

akarbosa, dan voglibosa. Obat akarbosa dan voglibosa bekerja secara kompetitif 

terikat pada sisi ikatan karbohidrat dalam saluran pencernaan yang memperlambat 

penyerapan glukosa sehingga mengakibatkan penurunan hiperglikemia setelah 

makan (Liu et al., 2006) 

Inhibitor enzim adalah suatu molekul yang berinteraksi dengan enzim agar 

kerja enzim dihambat pada keadaan normal dengan berbagai cara. Tipe inhibisi 

yang utama adalah inhibisi kompetitif dan inhibisi non kompetitif (Ophardt, 2003). 

Uji kinetika digunakan untuk membedakan inhibisi kompetitif atau inhibisi non 

kompetitif yang dilihat dari kurva Lineweaver-Burk (Dewi et al., 2007). Metode 

Lineweaver-Burk menjelaskan kemampuan penghambatan dapat atau tidak 

menghilangkan bila terjadi peningkatan konsentrasi substrat.  

Dasar kinetika penghambatan enzim adalah persamaan Michaelis-Menten. 

Persamaan Michaelis-Menten membahas mengenai perubahan substrat yang 

dikatalisis oleh enzim. Persamaannya digambarkan sebagai berikut: 

𝐸 + 𝑆 ↔ 𝐸𝑆 → 𝐸 + 𝑃 

Keterangan: E = enzim; S = substrat; ES = komplek enzim-substrat; P = 

produk 

Enzim dibagi menjadi 2 yaitu enzim bebas (E) dan enzim yang terikat oleh 

substrat (ES). Reaksi enzimatis berlangsung dalam 2 tahapan. Tahap pertama, 

enzim dan substrat membentuk kompleks enzim-substrat. Tahap ini reaksi 

berlangsung cepat dan reversibel. Tahapkedua, kompleks enzim-substrat terbentuk 

dari penguraian enzim dan produk. Tahap ini reaksi berlangsung relatif lambat dan 

sebagai dasar menentukan kecepatan reaksi enzim (Nelson and Cox, 2008).  

Konsentrasi substrat yang semakin tinggi maka Vo (kecepatan awal) 

semakin tinggi. Jika konsentrasi substrat ditingkatkan lebih lanjut maka kecepatan 

reaksi tidak meningkat sehingga dikatakan reaksi jenuh. Hal ini disebabkan semua 

enzim telah berikatan dengan substrat yang membentuk komplek enzim-substrat 



7 

 

 

 

(ES) sehingga enzim bebas (E) semakin kecil. Dalam kondisi tersebut 

menyebabkan kecepatan reaksi katalitik mencapai maksimum sehingga dapat 

digambarkan hubungan antara konsentrasi substrat dan kecepatan reaksi katalitik 

enzim sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Pengaruh konsentrasi substrat dan kecepatan awal reaksi enzimatik 
(Nelson and Cox, 2008) 

Berdasarkan hubungan konsentrasi substrat dengan kecepatan reaksi 

enzimatik diturunkan ke persamaan  Michaelis-Menten menjadi persamaan  

𝑣𝑜 =
𝑉 𝑚𝑎𝑘𝑠 [𝑆]

𝐾𝑚 + [𝑆}
 

Keterangan: vo = kecepatan awal konsentrasi substrat (s);                

Vmaks = kecepatan maksimum; Km= tetapan Michaelis-Menten 

Berdasarkan persamaan diatas, tetapan Michaelis-Menten (Km) 

menunjukkan konsentrasi substrat pada kondisi kecepatan awal sama dengan 

setengah dari kecepatan maksimum. Persamaan Michaelis-Menten diubah ke 

bentuk regresi linier yang dikenal persamaan Lineweaver-Burk yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

1

𝑣𝑜
=

𝐾𝑚

𝑉𝑚𝑎𝑘𝑠

1

[𝑆]
+

1

𝑉𝑚𝑎𝑘𝑠
 

Persamaan tersebut kemudian diplotkan dari persamaan regresi linier 

sehingga diperoleh kurva plot Lineweaver-Burk. 
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Gambar 2. Plot Lineweaver-Burk 

Umumnya inhibisi dibagi menjadi dua yaitu reversibel dan irreversibel. 

Inhibisi irreversibel merupakan suatu perubahan bentuk dari gugus fungsional 

enzim atau lebih seperti terbentuknya ikatan kovalen antara enzim dan inhibitor. 

Inhibisi reversibel mempunyai beberapa jenis,salah satunya adalah inhibisi 

kompetitif yang bersaing dengan substrat pada sisi aktif enzim. Jenis inhibisi 

reversible lain adalah inhibisi tidak kompetitif (uncompetitive) dan inhibisi 

campuran (mixed). Inhibisi uncompetitif mengikat sisi yang berbeda dari sisi aktif 

substrat dan tidak seperti inhibitor kompetitif yang hanya mengikat kompleks 

substrat-enzim. Inhibisi campuran mengikat sisi yang berbeda dari sisi aktif 

substrat. 

  

Gambar 3. Tipe penghambatan enzim secara reversibel (Nelson and Cox, 2008) 
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Inhibitor kompetitif hanya mengikat enzim bebas. Pengikatan terjadi pada 

sisi aktif target dimana substrat juga mengikat. Inhibitor kompetitif akan 

meningkatkan nilai Km yang jelas untuk substrat dengan tidak ada perubahan 

dalamnilai Vmax secara jelas. Inhibitor nonkompetitif mengikat dengan baik enzim 

bebas maupun dengan kompleks enzim-substrat. Inhibitor nonkompetitif akan 

menurunkan nilai Vmax secara jelas, namun tidak ada efek pada nilai Km yang 

jelas untuk substrat. Namun dalam beberapa keadaan, suatu senyawa dapat 

mengalami dua penghambatan sekaligus yaitu gabungan dari inhibisi kompetitif 

dan inhibisi non kompetitif yang sering disebut sebagai inhibisi campuran (mixed 

inhibition) (Strelow et al., 2012). 

Inhibitor kompetitif merupakan reaksi enzimatik yang mempengaruhi 

langkah awal katalisis, pengikatan substrat disisi aktif enzim tanpa mengganggu 

proses substrat yang ada didalamnya. Penghambatan kompetitif bisa total (jika 

inhibitormengikat sisi aktif sepenuhnya termasuk substrat) atau parsial (jika 

inhibitormengganggu pengikatan substrat termasuk dari sisi aktif), namun 

penghambatan kompetitif parsial jarang terjadi. Inhibitor kompetitif mempengaruhi 

langkah kedua katalisis, pengolahan substrat terikat pada sisi aktif tanpa 

mengganggu pengikatan substrat (Illanes, 2008). 

4. Ubi Jalar Ungu 

a. Deskripsi ubi jalar 

Ubi jalar merupakan tanaman yang memiliki potensi sebagai sumber energi 

karena mengandung banyak karbohidrat. Ada beberapa jenis ubi jalar, diantaranya 

ubi jalar putih, kuning, orange, dan ungu. Namun, awalnya hanya ada tiga macam, 

yaitu ubi jalar kuning, putih dan orange. Ubi jalar ungu merupakan varietas ubi jalar 

yang ada di Jepang, kemudian diperkenalkan di negara lain, sehingga jenis ubinya 

bertambah. Warna ungu yang terdapat pada ubi jalar ungu berasal dari zat warna 

alami yaitu antosianin (Husna et al., 2013). 

b. Klasifikasi ubi jalar 

Klasifikasi ubi jalar (Ipomoea batatas L.) menurut (Tjitrosoepomo, 2004), 

sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 
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Divisio : Spermatophyta 

Sub divisio : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo/Bangsa : Solanales 

Familia/Suku : Convolvulaceae 

Genus/Marga : Ipomoea 

Spesies/Jenis : Ipomoea batatas L. 

 

Gambar 4. Tanaman ubi jalar ungu 

c. Kandungan dan manfaat ubi jalar 

Kandungan gizi yang terdapat dalam ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.) 

antara lain, karbohidrat, mineral, vitamin, kalium, fosfor, natrium, dan magnesium 

(Bradbury and Holloway, 1998). Selain itu terdapat pula kandungan antosianin dan 

senyawa fenol yang cukup tinggi pada ubi jalar ungu. Kandungan antosianin pada 

ubi jalar ungu adalah 110,51 mg/ 100 g, sedangkan pada ubi jalar yang lain tidak 

ada (Ginting et al., 2011). Antosianin termasuk dalam golongan flavonoid. Ubi jalar 

ungu mempunyai banyak kandungan senyawa didalamnya, diantaranya tannin, 

saponin, flavonoid, terpenoid, glikosida, alkaloid, steroid, dan fenol (Swamy and 

Omwenga, 2013). 

Ubi jalar mempunyai banyak khasiat yang belum banyak diketahui oleh 

masyarakat. Khasiat ubi jalar diantaranya, anti infeksi, anti kanker, anti inflamasi, 

anti diabetes, pengobatan luka atherosklerosis, anti bakteri, dan anti jamur (Milind 

and Monika, 2015). 

5. Flavonoid 

Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang banyak dijumpai pada sayur 

– sayuran dan buah – buahan. Flavonoid digunakan untuk mengatur pencernaan 
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karbohidrat, sekresi insulin, signaling insulin dan pengambilan glukosa pada 

jaringan yang sensitive terhadap insulin melalui berbagai jalur sinyal intraseluler. 

Makanan yang kaya flavonoid dapat mencegah beberapa penyakit, diantaranya 

kanker, penyakit jantung, diabetes, osteoporosis, dan gangguan neurodegeneratif. 

Senyawa yang termasuk golongan flavonoid adalah flavon-3-ol, flavonon, 

antosianidin, flavonol, flavon, dan isoflavon. Antosianin dapat mengatur 

homeostasis yang menguntungkan pada modifikasi metabolisme lemak (Babu et 

al., 2013). 

 

E. Keterangan Empiris 

Antosianin diaselasi yang berasal dari ubi jalar ungu mempunyai aktivitas 

penghambatan enzim α-glukosidase dengan memecah glukosa menjadi maltase 

yang mendapatkan  hasil IC50 200 μM, dan hasil ini menunjukkan nilai yang lebih 

kuat dibandingkan pada pemecahan glukosa menjadi sukrosa (Matsui et al., 2002). 

Senyawa flavonoid berpotensi menghambat enzim α-glukosidase dan α-amilase. 

Antosianidin, isoflavon dan grup flavonol, dan epigalokatekin galat pada grup 

flavan-3-ol merupakan inhibitor α- glukosidase yang poten dengan IC50 kurang dari 

15 μM (Tadera et al., 2006). Selain itu, senyawa yang dapat menghambat enzim α-

glukosidase termasuk dalam senyawa metabolit sekunder, diantaranya flavonoid, 

alkaloid, fenolik, dan terpenoid (Kumar et al., 2011).  

 


