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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Diabetes melitus merupakan masalah kesehatan dunia yang terjadi hampir 

diseluruh lapisan masyarakat didunia (Shadine, 2010). Diabetes mellitus yang 

lebih dikenal sebagai non communicable disease adalah salah satu penyakit 

yang paling sering diderita dan merupakan penyakit kronik yang serius di 

Indonesia saat ini (Suyono, 2007).  

 World Health Organization (WHO) telah memprediksi adanya 

peningkatan jumlah penyandang diabetes mellitus yang cukup besar untuk 

tahun-tahun mendatang. Untuk Indonesia, WHO memprediksi kenaikan 

jumlah pasien dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada 

tahun 2030. Jumlah tersebut menempati urutan ke empat setelah India (31,7 

juta), Cina (20,8 Juta), dan Amerika Serikat (17,7  juta). Diperkirakan 

prevalensi tersebut akan terus meningkat pada tahun 2030, India (79,4 juta), 

Cina (42,3 juta), Amerika Serikat (30,3 juta) dan  Indonesia (21,3 juta). Dari 

berbagai penelitian epidemiologi yang dilakukan di Indonesia menunjukkan 

prevalensi DM berkisar antara 1,5 – 2,3% pada penduduk usia lebih dari 15 

tahun (Darmono, 2007).  

 Di Indonesia, menurut Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2013) 

prevalensi penyakit DM pada tahun 2013 sebesar 6,9% dimana telah 

mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2007. Prevalensi DM 

tertinggi terdapat di provinsi D.I Yogyakarta dengan nilai prevalensi sebesar 

2,6% yang kemudian diikuti oleh D.K.I Jakarta dengan prevalensi sebesar 

2,5% dan Sulawesi Utara dengan prevalensi sebesar 2,4%. 

 Diabetes melitus disebabkan karena kekurangan hormon insulin yang 

berfungsi memanfaatkan glukosa sebagai sumber energi dan sintesa lemak. 

Kekurangan hormon insulin ini akan menyebabkan glukosa bertumpuk 

didalam darah (hiperglikemia) dan disekresi lewat kemih tanpa digunakan 

yang disebut juga dengan istilah glycosuria (Tjay dan Rahardja, 2007). 
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Hiperglikemia timbul karena penyerapan glukosa ke dalam sel terhambat 

serta metabolismenya juga terganggu. Dalam keadaan normal, kira-kira 50% 

karbohidrat yang digunakan mengalami metabolisme sempurna menjadi CO2 

dan air, 5% diubah menjadi glikogen dan kira-kira 30-40% diubah menjadi 

lemak. Pada diabetes semua proses tersebut terganggu dan glukosa tidak 

dapat masuk ke dalam sel, oleh karena itu energi yang dipergunakan hanya 

diperoleh dari metabolisme protein dan lemak (Suherman, 2007).  

 Pengobatan modern untuk diabetes mellitus dengan obat-obatan 

pharmaceutik seperti sulfonylurea dan biguanides telah memiliki hasil yang 

maksimal dan memuaskan, tetapi juga memiliki efek samping yang tidak 

diinginkan (Maiti et al., 2005). Penyakit DM memerlukan pengobatan jangka 

panjang dengan biaya yang mahal, sehingga perlu untuk mencari obat DM 

yang relatif murah dan terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu 

dicarikan cara alternatif untuk mengobati DM. Salah satunya adalah 

menggunakan obat yang ada pada lingkungan sekitar yaitu tanaman obat 

dengan melakukan penelitian tentang obat tradisional yang mempunyai efek 

terhadap penurunan kadar gula darah (Hariana, 2007).  

 Undang-undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah menyebutkan 

bahwa obat tradisional merupakan bahan atau ramuan yang berasal dari bahan 

tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau 

campuran bahan tersebut yang telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan 

pengalaman (DEPKES RI, 2007). 

 Banyak tanaman liar yang telah dikembangkan menjadi obat tradisional, 

salah satunya adalah tanaman kumis kucing atau Orthosiphon stamineus yang 

merupakan bagian dari keluarga Lamiaceae. Kumis kucing dikenal sebagai 

tanaman yang memiliki manfaat cukup banyak untuk mengobati berbagai 

penyakit (Wibowo, 2013). Tanaman kumis kucing merupakan tanaman 

berakar serabut yang memiliki bunga berwana putih seperti kumis kucing. 

Bunga tersebut merupakan penanda utama tanaman kumis kucing. Kumis 

kucing dapat hidup di dataran rendah maupun di dataran tinggi (Soeryoko, 

2011). 
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 Pada umumnya, kumis kucing memiliki kandungan kimia berupa alkaloid, 

saponin, flavonoid dan polifenol, zat samak, orthosiphon glikosida, minyak  

lemak, sapofonin, garam kalium (0,6-3,5%) dan myoinositol (Hariana, 2007), 

serta minyak atsiri sebanyak 0,02-0,06 % yang terdiri dari 6 macam 

sesquiterpenes dan senyawa fenolik, glikosida flavonol, turunan asam kaffeat 

(Yulaikhah, 2009). Zat yang berperan dalam penurunan kadar glukosa darah 

yaitu flavonoid (Hossain et al., 2016). 

 Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain : ekstrak etanol 

96% daun kumis kucing (Orthosiphon aristatus) dosis 0,75 dan 1,25 g/kgBB 

memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar glukosa darah lebih baik dari 

aquades namun hanya dosis 1,25 g/kgBB yang memiliki efektifitas sebanding 

dengan metformin apabila diberikan selama 28 hari (Astuti, 2012). Terdapat 

penurunan yang bermakna kadar glukosa darah tikus yang telah diberi beban 

glukosa setelah pemberian ekstrak aqueous Orthosiphon stamineus dosis 1 

g/kgBB yang dilarutkan dengan menggunakan chloroform (Mohamed et al., 

2011). Kombinasi ekstrak kering daun kumis kucing dan perikarpium 

manggis menunjukkan adanya aktivitas antidiabetes dan secara statistik 

mempunyai kemampuan yang sama dengan glibenklamid dalam menurunkan 

kadar gula darah pada mencit, dengan perbandingan 1:1 dan 1:2 

(Ainurrohma, 2015). Uji aktivitas antidiabetes kombinasi ekstrak etanol 70% 

daun kumis kucing dan umbi bawang putih pada mencit (Mus musculus) yang 

diinduksi aloksan, dengan perbandingan 1:1 terdapat penurunan kadar gula 

darah rata-rata sebanyak 246,4 mg/dL (51,68%), perbandingan 1:2 didapatkan 

penurunan kadar gula darah rata-rata sebanyak 201,8mg/dL (50,73%), dan 

perbandingan 2:1 didapatkan penurunan kadar gula darah terendah yaitu 

189,8 mg/dL (44,16%) (Suryandari, 2015). 

 Untuk lebih memberikan dasar  bukti manfaatnya, perlu dilakukan 

penelitian terhadap efek penurunan kadar glukosa darah dari ekstrak akar 

kumis kucing agar informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. 



4 
 

 

 Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang efek pemberian ekstrak etanol 70% akar kumis kucing dalam 

menurunkan kadar glukosa darah tikus putih jantan galur Wistar yang 

diinduksi aloksan. 

B. Rumusan Masalah 

 Apakah ekstrak etanol 70% akar kumis kucing (Orthosiphon stamineus) 

mempunyai efek dalam  penurunan kadar glukosa darah tikus putih jantan 

galur Wistar (Rattus norvegicus) yang diinduksi dengan aloksan? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian  ini untuk mengetahui efek ekstrak etanol 70% akar 

kumis kucing (Orthosiphon stamineus) terhadap penurunan kadar glukosa 

darah tikus putih jantan galur Wistar (Rattus norvegicus) yang telah diinduksi 

dengan aloksan.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek Teoritis 

 Memberikan informasi secara ilmiah dan menjelaskan bukti 

empiris pengaruh pemberian ekstrak etanol 70% akar kumis kucing 

(Orthosiphon stamineus) terhadap penurunan kadar glukosa darah tikus 

putih jantan galur Wistar (Rattus norvegicus) yang diinduksi aloksan. 

2. Aspek Aplikatif 

 Jika penelitian ini mampu membuktikan bahwa ekstrak etanol 70% 

akar kumis kucing (Orthosiphon stamineus) dapat menurunkan kadar 

glukosa darah tikus putih jantan galur Wistar (Rattus norvegicus) yang 

diinduksi dengan aloksan, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai dasar untuk uji preklinik lebih lanjut. 


