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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Masa transisi demografi akibat keberhasilan upaya menurunkan angka 

kematian, dapat menimbulkan transisi epidemiologis, dimana pola penyakit 

bergeser dari infeksi akut ke penyakit degeneratif yang menahun. Salah satu 

diantaranya yang berkaitan erat dengan penyakit metabolisme dan cenderung akan 

mengalami peningkatan sebagai dampak adanya pergeseran perilaku pola 

konsumsi gizi makanan adalah diabetes mellitus (Suharmiati, 2004). 

Diabetes mellitus merupakan penyakit yang ditandai dengan kadar glukosa 

darah yang melebihi normal sebagai akibat dari tubuh yang kekurangan insulin 

relatif maupun absolut, dimana ditandai dengan gejala  poliuria, polidipsia, 

polifagia, penurunan berat badan, lemas dan kematian (Rahardja, 2002). Penyebab 

diabetes mellitus adalah  aktivitas insulin yang tak memadai baik karena sekresi 

insulinnya berkurang (IDDM) atau karena adanya resistensi insulin di tempat 

reseptor jaringan yang peka insulin (NIDDM) (Suharmiati, 2003). 

Selama penanggulangan diabetes, obat hanya merupakan pelengkap dari 

diet. Obat diabetes oral mungkin berguna untuk penderita yang alergi terhadap 

insulin atau yang tidak menggunakan suntikan insulin. Sementara penggunaannya 

harus dipahami, agar ada kesesuaian dosis dengan indikasinya, tanpa 

menimbulkan hipoglikemia. Karena obat anti diabetes oral kebanyakan 

memberikan efek samping yang tidak diinginkan, maka para ahli mengembangkan 
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sistem pengobatan tradisional untuk diabetes mellitus yang relatif aman dan 

mudah dalam pembuatannya  (Studiawan dan Santosa, 2005). 

Selain itu, untuk mencari pengobatan saat ini sangat memerlukan biaya 

dan sebagai alternatif banyak anggota masyarakat untuk kembali ke pengobatan 

tradisional yang dapat dipercaya (Zulkifli, 2004).

Dari beberapa sumber informasi, banyak tanaman obat yang digunakan 

sebagai penurun kadar glukosa darah, salah satunya adalah daun sirih merah 

(Nugroho, 2002). 

Sebelumnya daun sirih merah hanya digunakan untuk tanaman hias dan 

kelengkapan upacara adat saja (Manoi, 2007). Pada tahun 2002 seorang ahli 

tanaman herbal menemukan daun sirih merah dan digunakan untuk mengobati 

diabetes mellitus dalam bentuk rebusan, ternyata dalam satu minggu kadar gula 

darah menurun secara signifikan (Sadewo, 2005) 

Dalam daun sirih merah terkandung senyawa fitokimia yakni alkaloid, 

saponin, tanin dan flavonoid. Secara empiris sirih merah dapat menyembuhkan 

berbagai jenis penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, 

menurunkan kolesterol, mencegah stroke, asam urat, hipertensi, radang liver, 

radang prostat, radang mata, keputihan, maag, kelelahan, nyeri sendi dan 

memperhalus kulit.  

Daun sirih merah lebih banyak mengandung senyawa-senyawa kimia yang 

penting untuk berbagai macam penyakit daripada jenis daun sirih lainnya seperti 

daun sirih hijau dan daun sirih hitam (Sadewo, 2005). Potensi sirih merah sebagai 

tanaman obat multi fungsi sangat besar sehingga perlu ditingkatkan dalam 

penggunaannya sebagai bahan obat modern (Manoi, 2007). 
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Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2005, aktivitas 

anti hiperglikemik ekstrak air daun sirih merah ditunjukkan setelah 2 hari 

pemberian daun sirih merah dan dosis yang lebih baik digunakan adalah 1000x 

dosis daonil dengan dosis 20 g/Kg BB.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin membuktikan pengaruh  

rebusan daun sirih merah terhadap penurunan kadar gula darah tikus putih 

diabetes yang diinduksi alloxan . 

1.2  Rumusan Masalah 

  Apakah  pemberian rebusan daun sirih merah (Piper Crocatum) dapat

menurunkan kadar gula darah tikus putih (Rattus norvegicis)  yang diinduksi 

alloxan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk membuktikan adanya pengaruh rebusan daun sirih merah terhadap  

penurunan kadar gula darah pada tikus putih yang diinduksi alloxan . 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk membuktikan aktivitas daun sirih merah dalam menurunan kadar 

gula darah  tikus putih . yang  diinduksi alloxan

b. Untuk mengetahui dosis rebusan daun sirih merah yang paling efektif 

dalam menurunkan kadar gula darah tikus putih yang diinduksi  alloxan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang manfaat tanaman obat 

tradisional dalam hal ini sirih merah yang ada di Indonesia bagi kesehatan. 
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b. Memberikan informasi  manfaat obat sirih merah sebagai terapi pada 

kasus diabetes mellitus, serta pelestarian sumber daya alam hayati dapat 

ditingkatkan.

c. Dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan penelitian lebih lanjut 

tentang sirih merah. 


