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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Diabetes sudah merupakan salah satu ancaman utama bagi 

kesehatan umat manusia pada abad 21. Perserikatan Bangsa-bangsa 

membuat perkiraan bahwa pada tahun 2000 jumlah pengidap diabetes di 

atas umur 20 tahun berjumlah 150 juta orang dan dalam kurun waktu 25 

tahun kemudian, pada tahun 2025, jumlah itu akan membengkak menjadi 

300 juta orang. Menurut penelitian epidemiologi yang sampai saat ini 

dilaksanakan di Indonesia, dalam jangka waktu 30 tahun (1990-2020) 

penduduk Indonesia akan naik sebesar 40% dengan peningkatan jumlah 

pasien diabetes yang jauh lebih besar yaitu 86-138% (Suyono, 2009). Dari 

tahun ke tahun, jumlah pengidap diabetes dapat meningkat pesat seiring 

bertambahnya kemakmuran suatu populasi. Diabetes dapat menyebabkan 

komplikasi jangka panjang yang melibatkan mata, ginjal, syaraf dan 

pembuluh darah sehingga mortalitasnya sangat tinggi (Isselbacher, 2000). 

Gaya hidup kembali ke alam (back to nature), merupakan gaya hidup 

yang semakin digemari banyak orang (Furnawanthi, 2002). Dalam bidang 

medis, salah satu yang terpenting adalah mulai berkembangnya cara 

pengobatan dengan bahan alam yang lebih dikenal dengan fitofarmaka 

sebagai alternatif lain dari pengobatan kimiawi (Kumalaningsih, 2007).  Hal 

ini terjadi karena semakin banyaknya ditemukan berbagai fakta baru bahwa 

tidak sedikit dari bahan-bahan yang diteliti dan telah dikonsumsi secara 
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umum dari penemuan-penemuan terdahulu, memberikan manfaat pada 

kehidupan manusia khususnya di bidang kesehatan (Rohdiana, 2009). 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. 

Salah satunya adalah tanaman anggur. Ada beberapa jenis dari anggur antara 

lain anggur hijau, merah, dan hitam (Wiriyanta, 2008). Anggur varietas 

merah merupakan varietas yang sudah dikenal sebagai varietas unggul, 

karena anggur ini cocok dengan kondisi alam Indonesia (Rukmana, 1998). 

Pada umumnya, buah anggur tumbuh di daerah tropis dengan ketinggian 

antara 5-1000 m diatas permukaan laut. Suhu cuaca antara 25
0
C-30

0
C dengan 

curah hujan yang diperlukan oleh tanaman ini  sekitar 800 mm per tahun 

(Wiriyanta, 2008).  

Anggur (Vitis vinifera) adalah salah satu buah yang paling banyak 

dikonsumsi di seluruh dunia dan memiliki kepentingan besar sebagai obat 

serta gizi selama ribuan tahun (Arora, 2010). Pemanfaatan buah anggur 

seringkali hanya memanfaatkan daging buah sedangkan bijinya dibuang 

(Subehi, 2008). Biji anggur mengandung lemak, protein, karbohidrat, dan     

5 –8% polifenol tergantung dari varietas. Polifenol yang terdapat pada biji 

anggur terutama flavonoid yang meliputi asam galat, catechin, epicatechin, 

gallocatechin, epigallocatechin, dan procianidin yang tinggi. Biji anggur juga 

mengandung fenol berupa proanthocyanidins (Shi, 2003). Peneliti di Perancis 

telah menemukan suatu senyawa bioflavonoid yang tidak berwarna pada biji 

anggur merah yang ternyata mengandung proanthocyanidins sebanyak 95%. 

Dalam penelitiannya, zat tersebut diberi nama Oligomer Proanthocyanidin 

Complex (OPC) (Liers, 1993). Penelitian menunjukkan bahwa antioksidan 
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kuat dari OPC mempunyai potensi 50x lebih besar daripada vitamin C dan 

20x lebih besar daripada vitamin E (Shi, 2003).  

Ekstrak biji anggur dapat digunakan untuk pengobatan diabetes 

(Chris, 2009). Pada penelitian yang dilakukan oleh Hassan, 2010 dijelaskan 

bahwa ekstrak dari biji anggur merah adalah penangkap reactive oxygen 

spesies (ROS) yang  baik. Hasil penelitian ini adalah ekstrak biji anggur 

merah merupakan sumber potensial dari antioksidan alami yang dapat 

digunakan sebagai fitofarmaka. Penelitian terdahulu yang berasal dari 

penelitian Al-awwadi dan rekan hanya menggambarkan aktivitas antidiabetes 

dari ekstrak polifenol anggur merah pada tikus yang diinduksi streptozotocin 

(STZ) (Al-awwadi, 2004). 

Kandungan yang terdapat pada biji anggur merah yang dapat 

digunakan untuk menurunkan glukosa darah adalah OPC, flavonoid dan 

catechin. OPC yang terdapat pada biji anggur berpengaruh besar terhadap 

aktifitas antioksidan dan proteksi DNA dari zat kimia (Bagchi, 1998). 

Antioksidan berperan dalam pengobatan diabetes melitus untuk memperbaiki 

sel β pankreas yang rusak sehingga dapat meningkatkan sekresi insulin 

(Chauhan, 2008). Flavonoid dapat berperan sebagai antioksidan. 

Kemampuan Flavonoid sebagai antioksidan mampu mengurangi ROS. Hal 

ini dapat menimbulkan efek protektif terhadap sel beta pankreas dan 

meningkatkan sensitivitas insulin (Kaneto, 2009). Flavonoid memiliki 

mekanisme dalam penghambatan fosfodiesterase sehingga kadar Cyclic 

Adeno Monophosphat (cAMP) dalam sel beta pankreas meninggi. Hal ini 

akan merangsang sekresi insulin melalui jalur Ca (Ohno, 1993). Peningkatan 
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kadar cAMP ini akan menyebabkan penutupan kanal K
+
ATP dalam membran 

plasma sel beta. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya depolarisasi 

membrane dan membukanya saluran Ca tergantung-voltasi sehingga 

mempercepat masuknya ion Ca ke dalam sel. Peningkatan ion Ca dalam 

sitoplasma sel beta ini akan menyebabkan sekresi insulin oleh sel beta 

pankreas (Sato, 1999). Senyawa Catechin menghambat penyerapan glukosa 

usus (Shimizu, 2000). Senyawa Catechin merupakan antioksidan, antikanker, 

antimutagenik, dan antidiabetes (Rohdiana, 2009).  

Seiring dengan meningkatnya angka kejadian penderita Diabetes 

Melitus, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bagaimana 

pengaruh ekstrak biji anggur merah terhadap penurunan kadar glukosa darah 

tikus strain wistar model diabetikum.  

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh ekstrak biji anggur merah (Vitis vinifera) 

terhadap  penurunan kadar glukosa darah tikus putih strain wistar model 

diabetikum ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Membuktikan pengaruh ekstrak biji anggur merah (Vitis vinifera) 

terhadap  penurunan kadar glukosa darah tikus putih strain wistar model 

diabetikum. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pengaruh ekstrak biji anggur merah (Vitis vinifera) 

terhadap penurunan glukosa darah puasa dan 2 jam post pandrial tikus 

putih strain wistar model diabetikum. 

2. Mengetahui dosis ekstrak biji anggur merah (Vitis vinifera) yang 

paling efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah tikus putih 

strain wistar model diabetikum. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1.  Menambah wawasan dalam  ilmu pengetahuan kedokteran 

2. Sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan pengaruh ekstrak biji anggur merah terhadap penyakit 

degeneratif lainnya. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

Sebagai alternatif untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita 

diabetes melitus. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

Memberi informasi kepada masyarakat tentang pengaruh ekstrak biji 

anggur merah (Vitis vinifera) terhadap penurunan kadar glukosa darah tikus 

strain wistar model diabetikum. 

 

 

 

 


