
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Semakin meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan, dunia teknologi yang pada 

awalnya banyak melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan 

menggunakan bahan sintetis,  sekarang memusatkan perhatian pada bahan-bahan alam dan 

berusaha mengembangkannya senatural mungkin, sehingga tidak merusak dan 

menghilangkan substrat yang terkandung di dalamnya. Hal ini terjadi karena semakin 

banyaknya ditemukan berbagai 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 di bidang kesehatan (Rohdiana, 2009). 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). 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Salah satunya 

adalah teh. Pada umumnya, teh tumbuh di daerah subtropis dengan ketinggian antara 400 - 

1200 m diatas permukaan laut. Suhu cuaca antara 25° - 35°C. Di Indonesia pemanfaatan teh 

sebagai minuman sudah tidak menjadi hal yang asing lagi. Ada 4 jenis teh dilihat dari cara 

pemrosesannya, yaitu teh putih, teh hijau, teh oolong, dan teh hitam (Setyamidjaja, 2000). 

Teh hitam adalah daun teh yang mengalami proses fermentasi paling lama sehingga 

warnanya sangat pekat dan aromanya paling kuat. Teh hitam merupakan jenis teh 

yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat di dunia (khususnya oleh bangsa Inggris). 



Daun teh hitam mengandung senyawa bioaktif Polyfenol. Bioaktif Polyfenol mengandung 

senyawa Flavonoid, Tannin, Kafein, Asam Fenalat dan  Theaflavin. Selain itu, juga 

mengandung Vitamin BI, B2, C, E dan K. Serta kaya Mineral Fluor, Mangan, Kalsium, 

Potassium dan Kalium. Di dalam senyawa Flavonoid itu sendiri terdapat senyawa Catechin 

yang terdiri dari Epicatechin (EC), Epicatechin Gallate (ECG), Epigallo Catechin (EGC), 

Epigallo Catechin Gallat (EGCG) dan Quercetin (Rohdiana, 2009). 

Senyawa Catechin yang terkandung dalam teh inilah yang disebut - sebut sebagai 

senyawa yang mampu melawan penyakit degeneratif. Senyawa katekin merupakan 

antioksidan, antikanker, antimutagenik, dan antidiabetes. Pada teh hitam jumlah senyawa 

Catechin cukup signifikan. Teh hitam mengandung Catechin yang lebih tinggi 

dibandingkan teh hijau. Selain itu teh hitam memiliki senyawa yang tidak dimiliki oleh teh 

jenis lain. Senyawa tersebut adalah Theaflavin. Theaflavin merupakan hasil oksidasi 

Catechin (proses oksidasi enzimatis) pada pengolahan teh hitam (Kumalaningsih, 2007). 

Theaflavin yang terkandung dalam teh hitam bersifat antioksidan  tinggi karena mempunya 

gugus OH yang lebih banyak dibandingkan Catechin. Semakin banyak gugus OH suatu 

senyawa, maka kemampuannya sebagai senyawa antioksidan semakin baik (Rohdiana, 

2009). 

Teh hitam memiliki manfaat yang bermakna pada Diabetes melitus dan otak. Pada 

Diabetes melitus teh hitam dapat meningkatkan aktivitas insulin. Sebuah penilitian pengujian 

teh terhadap aktivitas insulin telah dilakukan oleh para peneliti di United States 

Departement of Agriculture (USDA) hasilnya menunjukkan bahwa teh hitam mempunyai 

kemampuan meningkatkan aktifitas insulin paling tinggi bila dibandingkan dengan teh hijau 

maupun teh oolong. Sedangkan pada otak, Polifenol teh hitam, khususnya Epigallo Catechin 



Gallat (EGCG) yang ada pada Catechin dapat melindungi otak. Riset sebelumnnya yang 

dilakukan oleh tim peneliti University of Newcastle, mendapati teh dan polifenol teh 

(terutama polifenol teh hitam) dapat beraktivitas melindungi saraf, yang dapat membantu 

memperbaiki penyakit-penyakit degeneratif, seperti penyakit Alzheimer dan Parkinson 

(Kusumaningtyas, 2008). 

EGCG  dan Theaflavin adalah kandungan penting dari teh hitam. Dimana EGCG 

mempunyai efek melindungi dan menyelamatkan saraf antara lain dengan meningkatkan 

aktivitas pertumbuhan neuron. EGCG ini juga dapat menurunkan aktivitas enzim 

butyrylcholinesterase (BuChE) yang pernah ditemukan dalam protein pada otak penderita 

Alzheimer (Hidayatul, 2008). Sedangkan Theaflavin sebagai antioksidan tinggi sehingga 

dapat melawan  radikal bebas sebagai pemicu teradinya kerusakan sel (Rohdiana, 2009). 

Diabetes melitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik yang ditandai oleh 

hiperglikemia karena defisiansi sekresi insulin, aksi insulin atau keduanya (American 

Diabetes Association, 1997). Peningkatan insiden Diabetes melitus yang sangat 

eksponensial ini tentu akan diikuti oleh meningkatnya kemungkinan terjadinya komplikasi 

kronik Diabetes melitus (Sarwono, 2006). Pada penderita diabetes terjadi peningkatan radikal 

bebas dan penurunan antioksidan  tubuh (Setiawan, 2005). Itulah sebabnya penderita 

Diabetes melitus beresiko terjadi kerusakan otak akibat terjadi kerusakan mikrovaskular pada 

jaringan sarafnya (Ide, 2008). Para ilmuan mengidentifikasi beberapa teori yang terletak 

pada abnormalitas insulin dan kadar gula darah di pembuluh darah pada penderita diabetes 

dapat meningkatkan resiko kerusakan otak (Swansom, 2006). Pada penelitian sebelumnya 

terbukti bahwa tingginya kadar gula darah berpotensi terhadap peningkatan  nekrosis neuron 

otak setelah tikus dalam  keadaan diabetes selama 28 hari (4 minggu) . Pada gambaran 



histologis kerusakan otak tersebut digambarkan adanya  pembengkakan sel (cell swelling) 

dan pyramidal edema (Sandy, 2009). 

Seiring dengan meningkatnya angka kejadian komplikasi mikrovaskuler di otak pada 

penderita Diabetes melitus, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bagaimana 

pengaruh teh hitam dapat menurunkan kerusakan sel otak.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah  teh hitam dapat menurunkan kerusakan otak tikus putih strain wistar 

diabetikum ? 

 

 

1.3. Tujuan 

1.3.1. Tujuan Umum 

       Tujuan umum penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh teh hitam terhadap 

penurunan  kerusakan sel otak pada tikus putih strain wistar diabetikum. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1.  Membuktikan adanya penurunan jumlah cell swelling pada otak tikus diabetikum 

dengan pemberian teh hitam. 

2.  Membuktikan adanya penurunan jumlah pyramidal edema pada otak tikus diabetikum 

dengan pemberian teh hitam. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 



1.  Menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan kedokteran 

2. Sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh 

teh hitam terhadap penyakit degeneratif lainnya. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

 Sebagai acuan untuk pencegahan kerusakan otak pada penderita Diabetes 

melitus. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

 Memberi informasi kepada masyarakat tentang efek teh hitam (Camellia 

sinensis) terhadap penurunan kerusakan otak pada penderita Diabetes melitus. 

 

 


