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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan 

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja 

insulin atau kedua-duanya. Hiperglikemia kronik pada diabetes melitus 

berhubungan dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi atau kegagalan 

beberapa organ tubuh, terutama mata, saraf, jantung, dan pembuluh darah 

(Gustiviani, 2006).  

Di antara penyakit degeneratif, diabetes melitus adalah salah satu diantara 

penyakit tidak menular yang akan meningkat jumlahnya di masa datang. Hal ini 

diduga karena perubahan pola makan masyarakat yang lebih banyak 

mengonsumsi makanan yang mengandung protein, lemak, gula, garam, dan 

mengandung sedikit serat. Berdasarkan penelitian epidemiologi, prevalensi 

diabetes melitus terus bertambah secara global. Data terakhir dari WHO (2005) 

menunjukkan peningkatan tertinggi jumlah penderita diabetes melitus justru 

terjadi di Asia Tenggara. Sedangkan Indonesia akan menempati peringkat 5 

sedunia dengan jumlah pasien sebanyak 12,4 juta orang pada tahun 2025, naik 

2 tingkat dibanding tahun 1995 dimana jumlah pasien sebanyak 4,5 juta orang 

(Suyono, 2007). 

Pankreas merupakan organ penting dalam mengatur kadar glukosa darah. 

Hormon yang berperan dalam pengaturan kadar glukosa darah tersebut adalah 
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insulin yang disekresikan oleh sel beta dan glikogen yang disekresikan oleh sel 

alfa. Adanya senyawa diabetogenik yang masuk kedalam tubuh dengan dosis 

tinggi dapat menghancurkan sel-sel beta pulau langerhan. Kerusakan-kerusakan 

sel beta pulau langerhans ini akan menyebabkan produksi insulin menurun. 

Dengan turunnya insulin maka akan mengakibatkan hiperglikemia (Ganong, 

1995). 

Salah satu terapi yang dapat digunakan dalam pengobatan diabetes melitus 

selain menurunkan kadar gula darah adalah dengan pemberian zat antioksidan 

yang dapat memperbaiki sel beta pankreas yang rusak sehingga dapat 

meningkatkan sekresi insulin (Chauhan dkk, 2008). Zat antioksidan bisa 

didapat dari buah dan sayuran segar, untuk itu penderita diabetes melitus 

disarankan mengkonsumsi sumber antioksidan sebagai tindakan teraupetik 

(Halliwel, 1999). 

Buah anggur merah adalah salah satu zat antioksidan. Ada beberapa jenis 

dari anggur antara lain anggur hijau, merah, dan hitam (Wiryanta, 2007). Biji 

anggur merah mengandung lemak, protein, karbohidrat, dan 5-8% polifenol 

tergantung varietas. Polifenol pada biji anggur merah terutama flavonoid, 

catechin, epicatechin, gallocatechin, epigallocatechin, dan procianidin yang 

tinggi. Peneliti di Perancis menemukan senyawa flavonoid pada biji anggur 

merah mengandung proanthocyanidin atau OPC  sebanyak 95% (Liers, 1993). 

Kemampuan flavonoid sebagai antioksidan mampu menurunkan stress oksidatif 

dan mengurangi ROS yang dapat menimbulkan efek protektif terhadap sel beta 
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pankreas (Kaneto et al, 1999). OPC  mempunyai potensi 50x lebih besar 

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

  Pada penelitian ini digunakan tikus putih (Rattus norvegicus) strain wistar 

karena metabolisme, struktur anatomi, karakteristik, dan zat gizi yang diperlukan 

cukup mirip dengan manusia. Tikus putih jantan paling sering digunakan dalam 

penelitian karena tikus putih jantan dapat memberikan hasil penelitian yang 

lebih stabil dibanding tikus putih betina (Smith, 2008). 

  Sehubungan hal tersebut diatas maka peneliti ingin mengetahui bagaimana 

pengaruh ekstrak biji anggur merah (Vitis vinifera) terhadap perbaikan histologi 

sel beta pankreas tikus putih (Rattus norvegicus) strain wistar model 

diabetikum. Perbaikan histologi sel beta pankreas dapat dilihat dari persentase 

sel beta pankreas yang bertambah. Model diabetikum dilakukan dengan cara 

pemberian alloxan. Alloxan merupakan suatu substrat yang dapat menyebabkan 

kerusakan sel beta pankreas sehingga mengakibatkan glukosa darah meningkat, 

oleh karena itu dengan adanya ekstrak biji anggur merah sebagai antioksidan 

dapat mengurangi kerusakan sel beta pankreas dan menstabilkan kadar glukosa 

darah. 

1.2. Rumusan Masalah 

      Adakah pengaruh pemberian ekstrak biji anggur merah (Vitis vinifera) 

terhadap perbaikan histologi sel beta pankreas tikus putih (Rattus norvegicus) 

strain wistar model diabetikum? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 
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Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak biji anggur merah (Vitis 

vinifera) terhadap perbaikan histologi sel beta pankreas tikus putih 

(Rattus norvegicus) strain wistar model diabetikum. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui dosis ekstrak biji anggur merah yang memberikan perbaikan 

paling efektif terhadap persentase sel beta pankreas tikus putih (Rattus 

norvegicus) 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 Praktis 

Memberi informasi tentang pengaruh ekstrak biji anggur merah (Vitis 

vinifera) terhadap perbaikan histologis sel beta pankreas tikus putih 

(Rattus norvegicus) strain wistar model diabetikum. 


