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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masa transisi demografi akibat keberhasilan upaya menurunkan angka 

kematian, dapat menimbulkan transisi epidemiologis dimana pola penyakit 

bergeser dari infeksi akut ke infeksi degeneratif yang menahun. Salah satu 

diantaranya yang berkaitan erat dengan penyakit metabolisme dan cenderung akan 

mengalami peningkatan sebagai dampak adanya pergeseran perilaku pola 

konsumsi gizi makanan adalah diabetes mellitus (Suharmiati, 2000). 

Diabetes mellitus merupakan penyakit yang ditandai dengan kadar 

glukosa darah yang melebihi normal (hiperglikemia)sebagai akibat dari tubuh 

yang kekurangan insulin relatif maupun absolut. Diabetes mellitus juga ditandai 

dengan gejala 3Ppoliuria (buang air kecil yang berlebihan), polidipsi (timbulnya 

rasa haus yang berlebihan sehingga akan menyebabkan minum lebih sering), 

polipagia (keinginan untuk makan lebih banyak namun tidak diimbangi dengan 

peningkatan berat badan malah bisa menurunkan berat badan). Bila gejala-gejala 

tersebut tidak diobati dan berlangsunglamadapatmenyebabakankomplikasi makro 

dan mikrovaskuler, misalnya atherosklerosis pada jantung, kaki dan otak, 

kerusakan syaraf perifer, gangguan retina dan kerusakan ginjal (Murray, 2003). 

Diabetes merupakan penyakit yang memasyarakat, diabetes mellitus 

menjangkau kira-kira 177 juta orang diseluruh dunia. Sebagian dari penderita ini 

adalah diabetes tipe II.Diabetes tipe II terjadi jika insulin hasil produksi pankreas 
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tidak cukup atau sel lemak dan otot tubuh menjadi kebal terhadap insulin, 

sehingga terjadilah gangguan pengiriman gula ke sel tubuh.Tetapi ada resistensi 

dari sel otot maupun sel jaringan lemak yang dimasuki gula darah.Dengan 

demikian gula darah yang masuk ke dalam sel kurang dari yang seharusnya 

sehingga sel kekurangan zat gula yang merupakan sumber energi utama. Kadar 

gula darah tinggi karena gula darah kurang terserap ke dalam sel kadar gula darah 

dalam urin tinggi dari normal karena sebagian zat gula terserapke dalam urin. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tipe I sekitar 10-20%, sedangkan tipe II 

sekitar 80-90% dari seluruh penderita diabet.Diabetes tipe II ini merupakan tipe 

diabetes yang paling sering umum dijumpai, dikenal sebagai NIDDM (Non-

insulin dependent diabetes mellitus).Organisasi kesehatan dunia (WHO) 

memprediksi bahwa data di atas masih akan meningkat lagi menjadi 300 juta 

orang dalam 25 tahun mendatang (Lutfi, 2007).Jumlah pengidap diabetes mellitus 

di Indonesia menurut data WHO pada tahun 2011 dengan jumlah penderita 

diabetes mellitus 8 juta jiwa dan prediksi akan meningkat menjadi lebih 21 juta 

pada tahun 2025 (Artun, 2007). 

Data di Nanggroe Aceh Darussalam, yang didapatkan dari sensus 

penduduk tahun 2011yang menderita diabetes mellitus sebanyak 21%. Di Banda 

Aceh yang didapatkan hasil pendataan bahwa penyakit diabetes mellitus lebih 

kurang 605 kasus baru terdiagnosis setiap tahunnya (Arafat, 2009). 

Menurut Dalimartha (2005), banyak penderita diabetes mellitus yang 

mengatasi penyakitnya dengan mengkonsumsi obat-obat hipoglikemik baik yang 

berupa suntikan maupun tablet  yang dapat diminum. Pemakaian obat-obatan 
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hipoglikemik ini memang diketahui dapat menurunkan kadar glukosa darah, 

namun pemakaian obat ini juga memiliki banyak efek samping. Bahaya yang 

terjadi bila dosis obat terlalu rendah akan mengakibatakan timbulnya komplikasi 

yang kronis yang lebih dini, sedangkan dosis yang berlebihan atau cara pemakaian 

yang salah dapat menimbulkan hipoglikemia. Disisi lain harga obat-obatan 

hiperglikemik dan terapi medis bagi penderita diabetes mellitus yang sekarang ada 

juga masih relatif mahal. Sebagai contoh Nutrilite Bio C 100 tablet dengan dosis 

pemakaian 1-3 kali/hari seharga Rp164.000,00; Nutrilite Fruit and Vegetable 

Fiber80tabletdengandosis pemakaian1-2 kali/hari seharga 101.000,00; 

Hyperglycemia high Calsium powerd (Tianshi) 90 tablet dengan dosis pemakaian 

1-3 kali/hari seharga 183.500,00 dan lain-lain. Berdasarkan alasan tersebut maka 

diambil salah satu cara pengobatan alternatif dengan memakai bahan obat di alam 

yang disebut terapi herbal.Terapi herbal adalah yang dimaksud suatu proses 

penyembuhan diabetes mellitus dengan menggunakan berbagai tanaman yang 

berkasiat obat. 

Selama ini salak dianggap sebagai buah-buahan yang hanya dapat 

dinikmati buahnya saja.Tetapi masyarakat belum menyadari bahwa kulit salak 

yang mempunyai tekstur kasar, berbentuk coklat dan bersisik dapat dimanfaatkan 

sebagai obat.Selama ini kulit buah salak hanyasebagai limbah dan tidak 

termanfaatkan dan terbuang sebagai limbah.Kulit salak merupakan limbah yang 

biasanya tidak digunakan lagi, tetapi sebagian kecil masyarakat menggunakan 

kulit salak sebagai anti diabetes. Kulit salak ini dibuat dalam bentuk teh dan 
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diyakini oleh masyarakat secara turun temurun berkhasiat dalam menurunkan 

kadar gula darah pada penderita diabetes tipe II (Anonim, 2011). 

Secara empiris, masyarakat menggunakan 100 gram kulit salak yang 

telah dicuci bersih, yang kemudian direbus dengan air sebanyak 1 liter hingga 

mendidih, kemudian airnya disaring dan diminum. Ada juga yang  mengatakan, 

kulit buah salak yang digunakan diambil dari 2-3 buah salak yang telah dicuci 

bersih, kemudian direbus dengan 500 ml air hingga mendidih dan dibiarkan 

selama 5 menit. Air rebusan tersebut disaring dan diminum untuk sehari (Anonim, 

2011). 

Dari hasil uji infus kulit salak dengan menggunakan HGCL (Gas 

Chromatography Mass Spectrometry) diketahui bahawa infus kulit salak 

mengandung 14 senyawa unsur aktif pada kulit salak untuk menurunkan kadar 

glukosa. Adapun senyawa-senyawa tersebut yaitu: Niacin (Niacin (asam 

nikotinat) biasa dikenal dengan vitamin B3,Vitamin ini berperan penting dalam 

metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi, metabolisme lemak, dan 

protein. Di dalam tubuh vitamin B3 memiliki peranan besar dalam menjaga kadar 

gula darah, tekanan darah tinggi, penyembuhan migrain, dan vertigo), Cinammin 

acid (senyawa yang mendorong regenerasi sel epitel. Zat-zat tersebut berperan 

penting dalam proses perbaikan pankreas pada penderita diabetes tipe I), Gallic 

acid (bertindak sebagai zat yang dapat memperlancar sistem pencernaan tubuh 

seperti organ pankreas sehingga organ pankreas yang rusak dapat aktif kembali 

dalam memroduksi hormon insulin yang diperlukan oleh tubuh), Ascorbic acid 

(memiliki fungsi antibiotikmencegah asma dan dapat mencegah kanker),Glucose 

http://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat
http://id.wikipedia.org/wiki/Lemak
http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
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(Fungsi glukosa di dalam tubuh adalah sebagai prekusor untuk sintesis berbagai 

senyawa di dalam tubuh. Diantaranya adalah senyawa khusus seperti laktosa, 

antigen permukaan sel,nekloutida dan glikosaminoglikan serta pembentukan asam 

lemak, kolestrol, asam amino dan asam nukleat. Senyawa di dalam tubuh yang 

tidak dapat disintesis dari glukosa yaitu vitamin, asam amino esensial dan asam 

lemak esensial), Fructosa (fruktosa merupakan salah satu dari tiga gula darah 

penting bersama dengan glukosa dan galaktosa, yang bisa langsung diserap ke 

aliran darah selama pencernaan)  Apigenin (memiliki peran utamadalam 

mengendalikan kadar glukosa darah dan mencegah kerusakan organ vital seperti 

hati, ginjal dan pankreas Journal), Catechin (sebagai zat antioksida terbaik yang 

perna ada. Antioksida didefenisikan sebagai senyawa yang dapat menunda, 

memperlambat, dan mencegah proses oksidasi lipid. Dalam arti khusus 

antioksidan adalah zat yang dapat menundah atau mencegah terjadinya reaksi 

antioksidan radikal bebas dalam oksidasi lipid), Thiamin (peran utama thiamin 

adalah sebagai bagian dari koenzim dalam dekarboksilasi oksidatif asam alfa-

keto), Qurecetin (qurecetin bekerja antioksidan.Antioksidan seperti qurecetin 

dapat menetralisir radikal bebas dan mencegah kerusakan sel).Chlorogenic acid 

(berperan sebagai antioksidan yang dapat membendung pembentukan sel kanker), 

Ribofflavin (merupakan bagian koenzim Dehidrogenase enzim yang mengkatalisis 

reaksi oksidasi-rduksi dalam jaringan-jaringan tubuh berbentuk FAD (flavin 

adenin dinukleutida) dan FMN (flavin mono nuklutida), Lupelo (menghambat 

kanker pankreas dan mengurangi sejumlah proses yang terlibat pada 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gula_darah
http://id.wikipedia.org/wiki/Glukosa
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Galaktosa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pencernaan
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perkembangan kanker), Folic acid (pembentukan sel baru dan membantu tubuh 

memproduksi DNA dan RNA tubuh). 

Aloksan merupakan senyawa yang dapat digunakan sebagai pencetus 

hiperglikemia pada hewan percobaan. Namun pada penelitian terdahulu aloksan 

yang digunakan adalah bentuk monohidrat, dimana efek hiperglikemiknya diduga 

kurang kuat atau tidak permanen(Suharmiati,2000). Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini digunakan aloksan generasi baru bentuk tetrahidrat untuk 

menginduksi hiperglikemia yang permanen pada hewan coba. 

Dari uraian diatas maka peneliti akan melakukan uji tentang “Pengaruh 

Pemberian Infus Kulit Buah Salak (Salacca edulis) Terhadap Penurunan Kadar 

Gula Darah Tikus Putih (Rattus norvegicus) yang Diinduksi dengan Aloksan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh pemberian kulit buah salak (Salacca edulis)  dalam 

menurunkan kadar gula darah pada tikus putih (Rattus norvegicus) yang 

diinduksi aloksan? 

2. Berapakah dosis yang efektif dari infus kulit buah salak (Salacca edulis) yang 

dapat menurunkan kadar gula darah tikus putih (Rattus norvegicus)yang 

diinduksi aloksan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui pengaruh pemberian infus kulit buah salak (Salacca edulis) 

terhadap penurunan kadar gula darah tikus putih (Rattus norvegicus)yang 

diinduksi aloksan. 

2. Mengetahui dosis efektif dari infus kulit buah salak (Salacca edulis) yang dapat 

menurunkan kadar gula darah tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi 

aloksan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitianinidiharapkan adanya manfaat baik umum maupun khusus. 

1. Manfaat Umum 

a. Manfaat umum dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah 

pengetahuan khususnya dibidang ilmu pengobatan keluarga. 
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b. Dari hasil penelitian ini juga dapat menambah wawasan bagi 

masyarakat tentang carapenurunan kadar gula darah dengan 

menggunakan kulit buah salak yang relatif murah dan aman. 

2. Manfaat Khusus Dalam Bidang Pendidikan 

a. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa SMA 

kelas XI pada materi pembelajaran sistem ekskresi SK 3/ KD 3.5 

menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta 

kelainan penyakit yang terjadi. 

b. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa infus kulit salak 

(Salacca edulis) dapat menurunkan kadar gula darah tikus putih 

(Rattus norvegicus) yang diinduksi aloksan. 

c. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media sosialisasi 

kepada masyarakat tentang bagaimana cara menurunkan kadar gula 

darah dengan mengunakan tanaman obat keluarga yang mudah didapat 

dan aman untuk digunakan. 
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1.5 Batasan Penelitian 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka 

perlu diberi batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan 

masalah. Adapun batasan masalah penelitian ini adalah : 

1. Tikus yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus putih jantan(strain 

wistar)berumur 3 bulan dengan berat badan rata-rata 150 gram. 

2. Sebelum dilakukan percobaan, tikus putih diberikan masa adaptasi selama  

3-7 hari dengan tujuan untuk membiasakan terhadap kondisi lingkungan 

dan perlakuan kandang. 

3. Pakan tikus berupa BR 1 

4. Minum tikus yaitu aquadest atau air 

5. Umur tikus adalah usia hewan uji yaitu 3 bulan 

6. Penelitian ini mengunakaninfus dari kulit buah salak kering dengan berat 

100 gramyang dicampur air sebanyak 1 liter sambil diaduk-adukdalam 

penangas air selama 20 menit. Setelah campuran didinginkan (± 30ºC) 

dilakukan penyaringan. Dosis infus kulit buah salak yang di gunakan 

adalah, 1ml/ekor, 2 ml/ekor, 3 ml/ekor. 

7. Bahan kimia yang digunakan untuk meningkatakan kadar gula darah pada 

tikus putih(Rattus norvegicus) adalah aloksan tetrahidrat 1,6%. 

8. Indikator penelitian ini yaitu penurunan kadar gula darah pada tikus putih 

jantan (Rattus novergicus)yang diinduksi aloksan setelah diberi infus kulit 

buah salak. 
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1.6 Batasan Istilah  

1. Pengaruh  adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan 

juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa 

yang ada di sekelilingnya (Surakhmad, 1982). 

2. Dosis adalah banyaknya suatu obat yang dapat dipergunakan atau 

diberikan kepada seorang penderita baik untuk dipakai sebagai obat luar 

maupun obat dalam (Neogalih, 2011). 

3. Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air 

(bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 

96- 98 
◦
C) selama waktu tertentu (15-20 menit) (Ditjen POM, 2000; 

Syamsuni, 2006). 

4. Kadar gula darah adalah kosentrasi glukosa darah (Koolman, 1995). Kadar 

gula darah untuk orang normal (non diabetes)waktu puasamg/dl sedangkan 

seorang sudah dapat dikatakan menderita diabetes mellitus jika kadar 

glukosa darah pada waktu puasa ≥ 126 mg/dl dan kadar glukosa darah dua 

jam setelah makan ≤ 200 mg/dl (Tjokroprawiro, 2006). Kadar gula darah 

untuk tikus putih sehat bervariasi 50 Sampai 135 mg/d. kadar glukosa 

darah untuk tikus puasa berkisar 50-109 mg/dl. 

5. Aloksan adalah bahan kimia bersifat toksis yang digunakan untuk 

menginduksi diabetes pada hewan percobaan (Suhrmiati, 2003). 

 

 

 


