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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes mellitus (DM) merupakan masalah kesehatan yang utama diseluruh 

dunia. DM menempati urutan keempat penyebab kematian terbanyak diseluruh 

dunia. Penderita diabetes meningkat dengan cepat diseluruh dunia, terutama di 

negara yang sedang berkembang. Populasi penderita DM di seluruh dunia sekitar 

150 juta, dan diperkirakan akan bertambah menjadi dua kali lipat pada tahun 2025 

(Hossain, 2007). World health organization  (WHO) memperkirakan pada tahun 

1995 Indonesia menempati urutan ke-7 pengidap DM terbanyak dengan jumlah 

penderita sebanyak 4,5 juta dan pada tahun 2025 Indonesia diperkirakan akan 

menduduki peringkat ke-5 pengidap diabetes terbanyak dengan jumlah penderita 

sebanyak 12,4 juta (Suyono, 2007).  

Diabetes dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang, yang dapat 

melibatkan, jantung, ginjal, mata, saraf, dan pembuluh darah. Kepatuhan 

penderita yang kurang terhadap pengobatan, tingginya biaya pengobatan, dan 

gaya hidup yang tidak sehat menyebabkan diabetes mellitus sulit terkendali 

(Misnadiarly, 2006). 

Seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan tekhnologi, 

pengobatan dengan menggunakan bahan-bahan alam banyak dikembangkan. Hal 

ini terjadi karena semakin banyaknya ditemukan fakta baru bahwa tidak sedikit 

dari bahan-bahan yang diteliti dan telah dikonsumsi secara umum dari penemuan-

penemuan terdahulu memberikan manfaat pada kehidupan manusia khususnya 

dibidang kesehatan (Rohdian, 2009). 
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Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, salah 

satunya adalah tanaman bungur. Bungur banyak tumbuh di hutan-hutan di pulau 

Jawa dan Sumatera. Tanaman bungur dapat tumbuh hingga ketinggian 800 meter 

di atas permukaan laut. Bungur dapat tumbuh di daerah yang tergenang air 

ataupun daerah yang bertanah gersang (Suradji, 2009) 

Daun bungur dikenal berkhasiat dan banyak digunakan sebagai obat di 

negara- negara di Asia Tenggara, terutama di Filipina. Bahan aktif yang 

terkandung di dalam daun bungur berupa asam karosolik. Bahan tersebut 

memiliki khasiat meningkatkan translokasi GLUT 4 (Keawpradub, 2009). Sebuah 

penelitian yang dilakukan di Hisoshima University School of Medicine Jepang, 

menunjukan bahwa dalam daun bungur terkandung senyawa aktif yaitu asam 

karosolik yang berfungsi seperti insulin. Asam karosolik tersebut mengaktifasi 

proses transfer glukosa darah ke dalam sel sehingga kadar glukosa darah turun, 

sehingga penumpukan glukosa dalam darah dapat dicegah (Untung, 2010). 

Seiring dengan meningkatnya jumlah penderita diabetes melitus, maka 

penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh ekstrak daun bungur 

terhadap penurunan kadar glukosa darah tikus putih yang diinduksi dengan 

streptozotocin dan nikotinamid.  

Untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun bungur terhadap penurunan 

glukosa darah pada hewan coba maka dilakukan pengukuran glukosa darah pada 

hewan coba. Pengukuran glukosa darah dipilih karena merupakan tes yang umum 

dilakukan serta mudah dilakukan dan murah. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Adakah pengaruh ekstrak daun bungur (Lagerstroemia speciosa) terhadap 

penurunan kadar glukosa darah pada tikus putih  yang diinduksi streptozotocin 

dan nikotinamide. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Secara Umum 

Membuktikan pengaruh ekstrak daun bungur (Langerstroemia speciosa) 

terhadap penurunan kadar glukosa darah pada tikus putih strain wistar yang 

diinduksi dengan streptozotocin dan nikotinamide. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Membuktikan pengaruh ekstrak daun bungur pada dosis 2 mg/kg BB dan 

10 mg/kg BB terhadap penurunan glukosa darah tikus putih. 

2. Membuktikan hubungan dosis ekstrak daun bungur terhadap penurunan 

kadar glukosa darah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan, terutama 

tentang pengobatan dengan herbal. 

2. Memberikan informasi ilmiah tentang obat tradisional yakni daun bungur 

(Langerstroemia speciosa) dalam menurunkan kadar glukosa darah tikus 

putih yang diinduksi dengan streptozotocin dan nikotinamide. 

  1.4.2 Manfaat Klinis 

Memberikan kontribusi bagi praktisi kesehatan dalam upaya menurunkan 

kadar glukosa darah pada diabetes tipe 2 dengan pengobatan herbal. 


