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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Keseimbangan dalam fisiologi sangat penting bagi semua mekanisme 

tubuh, termasuk dalam mekanisme keseimbangan kadar glukosa darah yang 

berperan penting dalam aktifitas hidup seluruh sel tubuh. Jika keseimbangan ini 

terganggu maka akan menimbulkan abnormalitas fungsi tubuh sehingga dapat 

menyebabkan datangnya penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus. Diabetes 

mellitus telah dikategorikan sebagai penyakit global oleh World Health 

Organization (WHO) dengan jumlah penderita di dunia mencapai 199 juta jiwa 

pada tahun 2009. Berdasarkan hasil statistik tahun 2004, Negara Indonesia 

menempati peringkat pertama di Asia Tenggara, dengan  prevalensi penderita 

sebanyak 8.426.000 jiwa di tahun 2000 dan diproyeksi meningkat 2,5 kali lipat 

sebanyak 21.257.000 penderita pada tahun 2030 (WHO, 2009). 

 Diabetes mellitus ialah sindroma yang ditandai oleh glukosa darah yang 

tinggi (hiperglikemia). Hiperglikemia terjadi ketika tubuh kekurangan insulin 

dalam jumlah tertentu, dimana kadar glukosa yang diasup tidak dapat 

dimanfaatkan secara efektif sehingga glukosa dalam darah terlalu tinggi. Hal ini 

disebabkan terjadi pembentukan radikal bebas yaitu hidrogen peroksida (H2O2) 

yang menjadi sumber toksik dan menimbulkan kerusakan pada sel beta pankreas. 

Rusaknya sel beta pankreas menyebabkan glukosa yang masuk ke dalam darah 

tidak dapat diubah menjadi glikogen karena sel beta pankreas tidak dapat 

memproduksi insulin secara optimal sehingga kadar glukosa dalam darah 
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meningkat. Insulin merupakan kunci yang dapat membuka pintu sel jaringan, 

memasukkan gula ke dalam sel dan menutupnya kembali (Widowati, 2008). 

Menurut Tjokroprawiro (2006), kadar glukosa darah orang normal (non diabetes) 

waktu puasa antara 60 – 120 mg/dl dan dua jam setelah makan di bawah 140 

mg/dl, sedangkan seseorang 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. 

 Menurut Widowati (2008), pada penderita DM apapun penyebabnya kadar 

glukosa darah jelas meningkat. Hal ini akan menyebabkan timbulnya gejala dan 

keluhan klasik yang berupa banyak kencing, rasa haus yang terus-menerus, 

penderita cepat lapar dan rasa lemah. Dimana kalori dari makanan yang dimakan 

setelah dimetabolisme menjadi glukosa dalam darah tidak seluruhnya dapat 

dimanfaatkan dan tidak dapat masuk ke dalam sel. Sel kekurangan bahan bakar 

untuk menghasilkan tenaga, sehingga sumber tenaga terpaksa diambil dari 

cadangan lain yaitu sel lemak dan otot.  

 Walaupun diabetes mellitus merupakan penyakit kronik yang tidak 

menyebabkan kematian secara langsung, tetapi dapat berakibat fatal bila 

pengelolaannya tidak tepat. Menurut Depkes RI (2005), sulitnya penanganan 

diabetes oleh tim medis antara lain bagaimana cara mengubah gaya hidup si 

penderita yang salah, menyesuaikan pola makan yang benar, menangani efek obat 

yang tidak dikehendaki, tubuh penderita gagal menerima obat, mencegah dan 

mengendalikan terjadinya komplikasi diabetes yang terjadi pada semua organ 

dalam tubuh. 
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 Penanganan DM biasanya dilakukan melalui terapi non-obat dan terapi 

obat, untuk terapi non-obat biasanya penanganan diberikan melalui diet terapi dan 

olahraga. Sedangkan untuk terapi obat biasanya diberikan penanganan dalam 

bentuk obat hipoglikemik oral dan terapi insulin (Fahri, 2005).  Menurut Depkes 

RI (2005), dokter-dokter  lebih menganjurkan obat-obatan berbahan dasar kimia 

yang harganya sangat mahal dibandingkan dengan obat herbal. Selain harganya 

yang mahal, obat-obatan kimia mempunyai efek samping terhadap organ tubuh 

lainnya yang memungkinkan penyakit ini menjadi  lebih parah dalam jangka 

waktu panjang. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan mengarahkan pada 

penemuan berbagai intervensi baru terhadap diabetes mellitus, salah satunya 

adalah pemanfaatan antioksidan alami yang banyak ditemukan pada tumbuh-

tumbuhan (Baynes, 2003). Pengobatan dengan agen hipoglikemik dapat dilakukan 

dengan menggunakan obat tradisional atau herba. Pemanfaatan obat tradisional 

pun telah mendapatkan perhatian yang besar, baik dari masyarakat maupun 

pemerintah. Hal tersebut, dibuktikan dengan peningkatan jumlah industri obat 

tradisional dan fitofarmaka, serta dukungan dari pemerintah melalui Departemen 

Kesehatan RI dalam mengupayakan perluasan penggunaan obat tradisional di 

masyarakat. Disamping harganya yang lebih ekonomis, obat tradisional juga 

memiliki efek samping yang relatif lebih sedikit daripada obat modern. 

Penanganan dengan obat tradisional pada penderita DM ini dapat diberikan saat 

diketahui kadar gula darah meningkat dari nilai normalnya, misalnya tanaman 

lidah buaya (Aloe vera L.), sambiloto (Androgaphis paniculata), buah pare 

(Momordica charantia L.), bawang putih (Allium sativum L.), dan juwet (Eugenia 
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cumini Merr.) yang mengandung senyawa tertentu yang bermanfaat dapat 

menurunkan kadar gula darah ke keadaan normalnya (Khanna et al., 2001). Akan 

tetapi dari beberapa jenis herbal tersebut tidak ada keterangan tentang kandungan 

total senyawa aktif yang terkandung dan aktivitas antioksidan yang berperan 

dalam menurunkan kadar glukosa darah. 

  Juwet (Eugenia cumini) merupakan salah satu tanaman obat tradisional 

yang secara empiris digunakan sebagai obat diabetes. Dalam buku resmi atlas 

tumbuhan obat Indonesia, herba biji juwet mengandung senyawa kimia yaitu 

minyak atsiri, fenol, alkaloid, asam organik, flavonoid, triterpenoid, dan tanin 

(Dalimartha, 2006). Senyawa flavonoid yang terkandung dalam biji juwet berada 

dalam bentuk glikosida yang mempunyai gugus-gugus gula. Glikosida flavonoid 

merupakan salah satu senyawa yang dapat berperan sebagai antioksidan alami, 

dimana mempunyai aktivitas dalam menghambat pembentukan radikal bebas yang 

dapat menghentikan tahap awal reaksi dengan membebaskan 1 atom hydrogen 

dari gugus hidroksilnya sehingga dapat menstabilkan radikal bebas hidrogen 

peroksida (H2O2) agar tidak terjadi reaksi berantai dengan membentuk radikal 

bebas baru yang nantinya akan bereaksi dengan sel-sel jaringan yang 

menyebabkan terjadinya kerusakan sel. Karena terjadi inaktivasi radikal bebas 

hidroksil, maka secara perlahan akan memperbaiki keadaan sel-sel beta 

langerhans pada kelenjar pankreas sehingga dapat kembali bekerja mensekresikan 

hormon insulin. Insulin sendiri adalah alat perantara terjadinya proses 

glikogenesis yang diperankan oleh enzim fosforilase yang terjadi didalam organ 
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hati dengan mengubah glukosa menjadi glikogen sehingga kadar glukosa dalam 

darah menurun pada keadaan normalnya (Hernawan, 2004). 

 Penelitian mengenai tanaman juwet (Eugenia cumini) memang belum 

banyak dilakukan. Dari hasil penelitian sebelumnya dilaporkan bahwa ekstrak 

etanol juwet dapat menurunkan kadar gula darah secara nyata pada mencit 

diabetes yang diinduksi dengan aloksan (Helmi et al., 2004). Untuk mengetahui 

besarnya aktivitas antioksidan atau penghambatan radikal bebas dapat dilihat dari 

nilai IC50 (Inhibitory Concentration 50%). Menurut Jun, dkk (2003), aktivitas 

antioksidan digolongkan sangat aktif  jika nilai IC50 kurang dari 50 ppm, 

digolongkan aktif bila nilai IC50 50-100 ppm, digolongkan sedang bila nilai IC50 

101- 250 ppm, dan digolongkan lemah bila nilai IC50 250-500 ppm, serta 

digolongkan tidak aktif bila nilai IC50 lebih besar dari 500 ppm. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya penelitian yang menyebutkan bahwa biji juwet memiliki aktivitas 

antioksidan yang kuat karena nilai IC50 sebesar 4,25 µg/ml dan 77,91 ppm serta 

senyawa aktif yaitu flavonoid sebesar 37,35%. Maka dari itu perlu dilakukan 

penelitian laboratoris yang bertujuan untuk mengetahui apakah ektrak biji juwet 

(Eugenia cumini) efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah. 

 Penelitian ini menggunakan hewan uji tikus yang telah diinduksi dengan 

aloksan, dimana aloksan tersebut mempunyai kadar glukosa tinggi yang bersifat 

toksik. Aloksan dapat merusak sel beta pankreas dengan menginduksi 

pembentukan radikal bebas hidrogen peroksida (H2O2). Penelitian ini dilakukan 

dengan memilih tikus putih jantan (Rattus norvegicus), karena tikus putih jantan 

tidak dipengaruhi oleh siklus hormonal yang nantinya akan mengganggu hasil 



 

6 

penelitian dan menggunakan pelarut etanol dalam pembuatan ekstrak biji juwet. 

Menurut Hernawan (2004), pelarut etanol memiliki struktur molekul kecil yang 

dapat menembus semua jaringan tanaman untuk menarik senyawa-senyawa aktif 

yang terkandung didalamnya. Etanol dapat melarutkan hampir semua senyawa 

organik, baik senyawa polar maupun non-polar dan etanol juga mudah menguap 

sehingga mudah dipisahkan dari ekstraksi. 

1.2 Rumusan Masalah  

 Dari    latar  belakang masalah  di  atas  dapat  dirumuskan  permasalahan  

yaitu: 

1.2.1 Adakah pengaruh ekstrak biji juwet (Eugenia cumini) dalam menurunkan 

kadar glukosa darah pada tikus putih jantan (Rattus norvegicus) 

hiperglikemia? 

1.2.2 Pada dosis berapakah ekstrak biji juwet (Eugenia cumini) paling efektif 

dalam menurunkan kadar glukosa darah pada tikus putih jantan (Rattus 

norvegicus) hiperglikemia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Mengetahui pengaruh ektrak biji juwet (Eugenia cumini) dalam 

menurunkan kadar glukosa darah pada tikus putih jantan (Rattus 

norvegicus) hiperglikemia. 

1.3.2 Mengetahui pada dosis berapakah ekstrak biji juwet (Eugenia cumini) 

paling efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah pada tikus putih 

jantan (Rattus norvegicus) hiperglikemia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Dapat memberikan informasi mengenai khasiat ekstrak biji juwet (Eugenia 

cumini) sebagai bahan alam yang berkhasiat untuk menurunkan kadar 

glukosa dalam darah. 

1.4.2 Dapat memperluas pengetahuan sebagai sumber informasi dalam membuat 

suatu karya ilmiah tentang tanaman obat-obatan tradisional. 

1.4.3 Dapat menjadi sumber pengetahuan pada mata kuliah fitofarmaka dan 

pengobatan tradisional mengenai kandungan senyawa kimia pada tanaman 

herba. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

 Adapaun batasan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.5.1 Dosis ekstrak biji juwet yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0 

mg/kg BB, 50 mg/kg BB tikus, 100 mg/kg BB tikus, dan 200 mg/kg BB 

tikus. Sedangkan dosis aloksan yang disuntikkan pada bagian subkutan 

adalah 32 mg/kg BB tikus. 

1.5.2 Sampel dalam penelitian ini adalah tikus yang terbagi dalam 5 kelompok, 

dimana tiap kelompok terdiri dari 5 ekor, sehingga jumlah sampel 25 ekor.  

 

1.6 Definisi Istilah 

 Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Efektifitas adalah adanya pengaruh yang diakibatkan oleh suatu sebab 

dimana terdapat pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan 

yang telah ditentukan (Budhi, 2010). 
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1.6.2 Ekstrak biji juwet adalah bahan yang diperoleh dari biji juwet dengan cara 

menarik sari patinya menggunakan pelarut organik (etanol 96%) dan 

kemudian memekatkannya hingga tahap tertentu (Ansel, 2001). 

1.6.3 Dosis adalah takaran obat untuk sekali pakai dalam jangka waktu tertentu 

(Tim Perkamusan Ilmiah, 2005). 

1.6.4 Hiperglikemia adalah ketika tubuh kekurangan insulin dalam jumlah 

tertentu, dimana kadar glukosa yang diasup tidak dapat dimanfaatkan 

secara efektif sehingga glukosa dalam darah terlalu tinggi (Depkes ROC, 

2008). 

1.6.5 Aloksan adalah bahan kimia bersifat toksik yang digunakan untuk 

menginduksi diabetes pada hewan percobaan (Suharmiati, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


