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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Diabetes melitus merupakan kelainan metabolik yang mengganggu 

metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Penyakit ini mengenai hampir 

sekitar 10% dari populasi dunia. Angka kejadian penyakit ini terus menerus 

mengalami peningkatan di seluruh dunia terutama di negara berkembang. 

Peningkatan prevalensi ini terutama dikarenakan berkurangnya aktivitas 

fisik,bertambahnya obesitas, stress, dan perubahan dari konsumsi makanan. 

(Rao, 2014) 

Diabetes melitus dibedakan menjadi dua kategori utama : primer, 

bentuk tersering yg berasal dari defek pada produksi dan/ atau kerja insulin; 

dan sekunder yang timbul akibat semua penyakit yang menyebabkan rusaknya 

islet pankreas, seperti pankreatitis, tumor, obat tertentu, kelebihan zat besi, 

pengangkatan substansi pankreas secara bedah, atau endokrinopati genetik/ 

didapat berupa antagonisasi kerja insulin (Cotran, Robbins, & Kumar, 2013) 

Insulin adalah hormon yang diekskresikan oleh sel β islet pankreas. 

Peningkatan kadar glukosa darah mendorong pelepasan segera insulin,yang 

diperkirakan berasal dari simpanan granula sel β. Insulin diperlukan untuk : 

(1) pengangkutan glukosa dan asam amino melewati membran, (2) 

pembentukan glikogen dalam hati dan otot rangka, (3) perubahan glukosa 

menjadi trigliserida, (4) sintesis asam nukleat, dan (5) sintesis protein. Fungsi 

metabolik utamanya adalah meningkatkan laju pemasukan glukosa ke dalam 

sel tertentu di tubuh. Sel tersebut adalah sel otot serat lintang,termasuk sel 

miokardium; fibroblas; dan sel lemak, yang secara kolektif mewakili sekitar 

dua pertiga dari berat tubuh (Cotran, Robbins, & Kumar, 2013) 

Patogenesis dari diabetes melitus dan manajemen yang mungkin 

diberikan melalui pemberian agen antidiabetik oral yang mana termasuk obat 

tradisional sedang gencar gencarnya diteliti beberapa tahun belakangan. 

Orthosiphon stamineus adalah salah satu obat tradisional yang banyak 
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digunakan di Asia Tenggara untuk berbagai macam penyakit. Penggunaan di: 

(1) Indonesia sebagai obat rematik, diabetes, hipertensi, tonsilitis, epilepsi, 

kelainan menstruasi, gonorea, siphilis, dan batu ginjal. (2) Vietnam sebagai 

obat edema, demam, influenza, hepatitis, dan jaundice. (3) Myanmar 

digunakan sebagai obat diabetes, dan penyakit saluran kencing dan ginjal 

(Mohamed, 2013) 

Orthosiphon stamineus atau yang biasa disebut kumis kucing adalah 

tanaman local dari Asia Tenggara. O. stamineus secara luas telah digunakan di 

Malaysia sebagai obat dari masalah ginjal, demam, hipertensi, diabetes, 

hepatitis dan jaundice. Lebih dari dua puluh senyawa telah di ekstraksikan 

dari O. stamineus, dan yang paling penting adalah sembilan flavonoid 

lipofilik, dua flavonoid glikosida dan sembilan derivat asam caffeic. Unsur 

kimia yang sudah sering dikenal dari O. stamineus adalah asam caffeic, asam 

sirkorik, diterpen, orthosiphol, monoterpen, triterpen, saponin, hexos, asam 

organic, asam rosmarin, sinensetin, eupatorin dan 3’-hidroksil-5,6,7,4’-

tetrametoksiflavon. O. stamineus telah terbukti dengan menggunakan hewan 

uji dapat merawat diabetes mellitus dan meningkatkan profil lipid di tikus 

yang diinduksi diabetes, diuresis masalah ginjal dan efek hipourikemik pada 

tikus, sebagai anti inflamasi,dan anti piretik. (Alshawsh & Abdullah, 2011) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah 

penelitian ini adalah “ Apakah terdapat efek anti diabetik dari ekstrak batang 

Orthosiphon stamineus terhadap hewan uji tikus (Rattus norvegicus) jantan 

galur Wistar yang diinduksi Aloksan? ”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Bertujuan untuk mengetahui dan menguji langsung apakah 

terdapat efek antidiabetik dari ekstrak batang Orthosiphon stamineus 

terhadap hewan uji tikus yang diinduksi aloksan dengan indikator kadar 

gula darah. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui dosis efektif efek antidiabetik dari ekstrak batang 

Orthosiphon stamineus terhadap kadar gula darah hewan uji tikus 

yang diinduksi aloksan. 

b. Membandingkan kadar gula darah hewan uji tikus yang diinduksi 

aloksan yang diberikan ekstrak batang Orthosiphon stamineus dan 

yang tidak diberikan ekstrak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang efek ekstrak 

batang Orthosiphon stamineus dalam khasiatnya sebagai antidiabetik tikus 

yang diinduksi aloksan. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai pengujian adakah efek antidiabetik ekstrak batang Orthosiphon 

stamineus,yang mana jika terbukti terdapat efek positif maka hasil 

penelitian ini akan dapat berguna bagi masyarakat luas sebagai cara 

alternatif untuk pengobatan diabetes. 
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