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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit metabolik dengan karakteristik 

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau 

kedua – duanya. DM merupakan penyakit yang bersifat kronis dan memerlukan 

pengelolaan seumur hidup (Fidianingsih, 2011). 

World Health Organization (WHO) pada September 2012 melaporkan 

bahwa jumlah penderita DM di dunia mencapai 347 juta orang dan lebih dari 80% 

kematian akibat DM terjadi pada Negara miskin dan berkembang. Di Indonesia 

dalam Diabetes Atlas 2000 (International Diabetes Federation) diperkirakan pada 

tahun 2020 nanti akan ada sejumlah 178 juta penduduk Indonesia berusia diatas 

20 tahun dengan asumsi prevalensi DM sebesar 4,6% akan didapatkan 8,2 juta 

pasien menderita DM (Yuliani dkk, 2014). 

Jenis diabetes melitus yang paling banyak diderita adalah DM tipe 2. 

Diabetes melitus tipe 2 adalah penyakit metabolik yang ditandai oleh kenaikan 

gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta penkreas dan atau fungsi 

insulin (resistensi insulin) (Depkes RI, 2005). 

Penatalaksanaan diabetes melitus tipe 2 secara non farmakologi dan 

farmakologi. Pengelolaan diabetes melitus yang bersifat non farmakologi 

dilakukan dengan pengaturan makan, latihan jasmani. Sedangkan yang bersifat 

farmakologi dilakukan dengan pemberian golongan obat sulfonilurea, biguanides, 

alfa glukosidase inhibitor, thiazolidinediones, meglitinides, serta injeksi insulin 
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(Manaf, 2008). Keterbatasan obat glikemik oral yaitu efikasinya akan hilang 

setelah digunakan lebih dari 5 tahun (Fidianingsih, 2011). 

Upaya mencari terapi alternatif dari bahan alami yang mudah didapat dan 

mempunyai efek samping lebih kecil telah dilakukan. Bahan alami tesebut yang 

biasa di konsumsi sehari - hari dan banyak digunakan oleh masyarakat sejak dulu 

untuk mengobati berbagai penyakit salah satunya Diabetes Melitus Tipe 2 

(Wihastuti, 2011). Berbagai bahan alami yang berupa tumbuhan dapat digunakan 

sebagai komplemen dalam pengobatan diabetes melitus tipe 2 karena 

mengandung isoflavon yang mempuanyai kemampuan meningkatkan aktifitas sel 

beta pankreas dan sebagai antidiabetik (Fidianingsih, 2011). 

 Protein yang terkandung dalam susu kedelai mampu menjaga keseimbangan 

hormon insulin. Protein kedelai juga memiliki banyak manfaat pada diabetes 

melitus tipe 2 antara lain dapat menurunkan kadar glukosa darah, kadar insulin 

(Wihastuti, 2011). 

Kedelai hitam memiliki kandungan protein  40,4 g/100g dan antioksidan 

yakni antosianin dan isoflavon. Isoflavon merupakan antioksidan golongan 

flavonoid yang biasa terdapat pada kedelai dan memiliki efek bermanfaat pada 

penderita DM dengan meningkatkan serum insulin (Sabuluntika, 

Ayustaningwarno, 2013). 

Kedelai mungkin mempunyai efek positif secara langsung dalam 

manajemen diabetes melalui beberapa mekanisme yang belum diketahui, salah 

satunya melalui peroxisome proliferator activated receptors (PPAR) yang 

berperan dalam sel untuk menjaga keseimbangan lemak dan aksi insulin. 

(Bintanah, Kusuma, 2010). 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian mengenai 

efek pemberian susu kedelai hitam terhadap penurunan kadar glukosa darah pada 

tikus model diabetes melitus tipe 2 yang telah diinduksi streptozotocin dengan 

berbagai dosis yang dapat digunakan untuk pengobatan. 

Streptozotocin banyak digunakan untuk membuat model diabetik hewan 

percobaan, karena sterptozotocin dapat menyebabkan penurunan Glukose 

Transporter - 2 (GLUT - 2) dan menghambat sekresi insulin serta menurunkan 

produksi insulin. Sterptozotocin juga menyebabkan sintesis Deoxyribose Nucleic 

Acid (DNA) yang tidak terjadwal, sehingga terjadi kematian sel beta 

(Fidianingsih, 2011). 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh susu kedelai hitam (Glycine soja) terhadap penurunan 

kadar glukosa darah tikus model diabetes mellitus tipe 2 yang diinduksi 

dengan streptozotocin ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Membuktikan bahwa susu kedelai hitam (Glycine soja) berpengaruh 

terhadap penurunan kadar glukosa darah tikus model diabetes mellitus tipe 

2 yang diinduksi dengan streptozotocin. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Membandingkan besarnya penurunan kadar glukosa darah yang terjadi 

pada berbagai kelompok tikus putih yang telah diberi perlakuan. 

2. Menentukan dosis optimal susu kedelai hitam yang dapat menurunkan 

kadar glukosa darah. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Akademisi 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti ilmiah yang menjelaskan 

tentang pengaruh pemberian susu kedelafi hitam (Glycine soja) untuk 

penurunan kadar gula darah. 

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya 

oleh akademisi lainnya. 

1.4.2 Klinisi 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti ilmiah yang menjelaskan 

tentang pengaruh pemberian susu kedelai hitam (Glycine soja) untuk 

penurunan kadar gula darah. 

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan tentang 

pengobatan diabetes melitus tipe 2. 

1.4.3 Masyarakat 

1. Penelitian ini dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui lebih 

jauh tentang manfaat susu kedelai hitam (Glycine soja) untuk 

menurunkan kadar gula darah. 

2. Masyarakat dapat menggunakan susu kedelai hitam (Glycine soja) 

sebagai obat herbal penurunan kadar gula darah. 

 

 


