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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Diabetes melitus didefinisikan sebagai kelompok penyakit metabolik 

dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, 

kerja insulin maupun keduanya. Hiperglikemia kronik pada diabetes 

berhubungan dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi atau kegagalan 

beberapa organ tubuh, terutama mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh 

darah. Secara epidemiologik, diabetes seringkali tidak terdeteksi dan dikatakan 

onset terjadinya diabetes adalah 7 tahun sebelum diagnosis ditegakkan, 

sehingga morbiditas dan mortalitas dini terjadi pada kasus yang tidak terdeteksi 

(Purnamasari, 2014). 

Diabetes melitus merupakan suatu masalah yang besar di Indonesia, karena 

adanya peningkatan jumlah penderita dari tahun ke tahun. Hasil wawancara 

untuk menghitung proporsi penderita diabetes melitus pada kelompok usia 

diatas 15 tahun mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2007 yaitu 

sebesar 1,1% dan meningkat pada tahun 2013 sebesar 2,1%. Pada hasil 

pemeriksaan kadar glukosa darah untuk mendapatkan data proporsi penderita 

diabetes melitus di perkotaan pada kelompok usia diatas 15 tahun juga 

mengalami peningkatan kejadian yaitu pada tahun 2007 sebesar 5,7% dan 

meningkat pada tahun 2013 menjadi 6,8%. Data proporsi diabetes melitus di 

Indonesia pada tahun 2013 sebesar 6,9%, TGT 29,9%, dan GDP terganggu 

sebesar 36,6% (RISKESDAS, 2013). Data pada tahun 2017 menunjukkan 

bahwa penderita diabetes melitus di Indonesia mencapai 10,3 juta dan 

diperkirakan pada tahun 2045 akan meningkat menjadi 16,7 juta penderita 

(Kementerian Kesehatan RI, 2015). 

Penatalaksanaan diabetes melitus dimulai dengan menerapkan pola hidup 

sehat (terapi nutrisi medis dan aktivitas fisik) bersamaan dengan intervensi 

farmakologis dengan obat anti hiperglikemia secara oral dan/atau suntikan. 

Obat anti hiperglikemia oral dapat diberikan sebagai terapi tunggal atau 
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kombinasi (PERKENI, 2015). Salah satu obat anti hiperglikemia oral adalah 

glibenklamid. Glibenklamid merupakan generasi kedua sulfonilurea yang 

mempunyai efek utama meningkatkan sekresi insulin pada sel beta pankreas. 

Namun, penggunaan glibenklamid memerlukan perhatian yang lebih 

dikarenakan memiliki resiko tinggi mengalami hipoglikemia. Glibenklamid 

juga mempunyai efek samping berupa alergi, vasculitis, nyeri kepala, efek 

dermatologis, pandangan kabur dan sebagainya (Sutrisna, 2017). Maka dari itu, 

terapi alternatif medika mentosa untuk diabetes melitus tanpa menimbulkan 

efek samping menjadi suatu potensi yang perlu dikembangkan.  

Indonesia merupakan negara tropis yang cocok untuk pertumbuhan 

berbagai tanaman. Salah satunya adalah pepaya yang digemari oleh sebagian 

besar masyarakat. Bagian dari pepaya yang sering dimanfaatkan adalah buah 

dan daunnya saja, namun terdapat bagian lain yang berpotensi untuk 

dimanfaatkan yaitu biji pepaya. Hasil skrining fitokimia dari ekstrak etanol biji 

pepaya mengandung zat aktif berupa flavonoid, alkaloid, saponin, dan tanin 

(Ginting, 2017). Zat aktif yang berperan dalam mekanisme anti hiperglikemik 

adalah alkaloid, saponin, dan tanin (Chang, et al., 2013). 

Ekstrak biji pepaya dengan pelarut air terbukti dapat menurunkan kadar 

glukosa darah (Dileep, et al., 2013). Ekstrak biji pepaya dengan pelarut air 

memiliki potensi yang lebih baik untuk menurunkan kadar glukosa darah 

dibandingkan dengan ekstrak daun pepaya dengan pelarut air (Johnson, et al., 

2015). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui efek ekstrak biji 

pepaya (Carica papaya L.) dengan menggunakan pelarut etanol 96% terhadap 

kadar glukosa darah tikus putih jantan (Rattus novergicus) galur Wistar yang 

diinjeksi aloksan sebagai induksi diabetik, sebagaimana diketahui etanol 96% 

lebih kuat dalam menarik zat aktif dalam tanaman (Sa'adah & Nurhasnawati, 

2015). 

 

 

 



3 
 

 
 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah ekstrak biji pepaya (Carica papaya L.) dapat menurunkan kadar 

glukosa darah pada tikus putih jantan (Rattus novergicus) galur Wistar 

yang telah diinduksi aloksan? 

2. Berapakah dosis ekstrak biji pepaya (Carica papaya L.) yang optimal 

untuk menurunkan kadar glukosa darah pada tikus putih jantan (Rattus 

novergicus) galur Wistar yang telah diinduksi aloksan? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui efek ekstrak biji pepaya (Carica papaya L.) terhadap 

kadar glukosa darah tikus putih jantan (Rattus novergicus) galur Wistar 

yang telah diinduksi aloksan. 

2. Untuk mengetahui dosis ekstrak biji pepaya (Carica papaya L.) paling 

optimal yang dapat menurunkan kadar glukosa darah pada tikus putih 

jantan (Rattus novergicus) galur Wistar yang telah diinduksi aloksan. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Aspek Teoritis 

Penelitian ini memberikan informasi ilmiah mengenai efek ekstrak 

biji pepaya (Carica papaya L.) terhadap kadar glukosa darah pada tikus 

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

2. Aspek Aplikatif 

Hasil penelitian yang berupa informasi dosis optimal ekstrak biji 

pepaya untuk menurunkan kadar glukosa darah diharapkan dapat 

diaplikasikan di masyarakat setelah dosis ekstrak biji pepaya dikonversi 

ke dosis untuk manusia. 


