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BAB 1 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini kebutuhan terhadap obat tradisional terus meningkat. Di negara 

berkembang konsumsi masyarakat terhadap obat tardisional mencapai 80% dari 

jumlah populasinya (Solikin, 2007). Salah satu obat tradisional yang terus 

dikembangkan kearah fitofarmaka adalah obat antidiabetes (Nugroho, 2002). 

Salah satu tumbuhan yang berkhasiat menurunkan kadar gula darah, antara lain 

Brotowali (Tinospora crispa L.), Lidah buaya (Aloe vera L.), Mahoni (Swietenia 

mahagoni), Salam (Syzygium polyanthum), Sambiloto (Andrographis paniculata), 

Pletekan (Ruellia tuberosa L.) (Dalimartha, 2005). Namun demikian tumbuhan 

yang belum banyak diketahui khasiatnya oleh masyarakat adalah Ruellia tuberosa 

L. yang mudah di dapatkan dan banyak tumbuh di tepi jalan, pematang sawah, 

atau pada semak-semak. Ruellia tuberosa L. adalah tumbuhan tropis yang tersebar 

secara luas di Asia Tenggara. Dalam pengobatan tradisional Ruellia tuberosa L. 

dapat digunakan sebagai diuretik, antidiabetik, antipiretik, analgesik, 

antihipertensi, dan agen antidotum (Lin et al, 2006). 

Diabetes mellitus adalah salah satu penyakit metabolik, yang ditandai dengan 

meningkatnya glukosa darah. Diabetes mellitus akan meningkat jumlahnya di 

masa mendatang dan merupakan ancaman utama bagi kesehatan umat manusia di 

abad 21. Penderita diabetes mellitus di Indonesia pada tahun 2000 mencapai 8,4 

juta orang dan menduduki peringkat keempat setelah India, Cina, dan Amerika 

Serikat. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat lebih dari dua kali lipat 

pada tahun 2030 yang mencapai 21,3 juta orang (Subroto, 2006). Prevalensi 
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diabetes mellitus secara menyeluruh sekitar 6% dari populasi, 90% diantaranya 

diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus ditandai dengan kadar glukosa darah 

yang melebihi normal (hiperglikemia) sebagai akibat dari tubuh yang kekurangan 

insulin relatif maupun absolut. Diabetes Mellitus juga ditandai dengan gejala 

poliuria, polidipsi, polifagia, penurunan berat badan, dan lemas. Bila gejala-gejala 

tersebut tidak diobati dan berlangsung lama dapat menyebabkan komplikasi 

makro dan mikrovaskuler, misalnya atherosclerosis pada jantung, kaki dan otak, 

kerusakan syaraf perifer, gangguan retina dan kerusakan ginjal (Murray, 2003). 

Obat antidiabetes oral berguna untuk penderita yang alergi terhadap insulin 

atau yang tidak menggunakan suntikan insulin. Penggunaan obat antidiabetes oral 

harus dipahami oleh penderita diabetes mellitus, agar didapatkan  kesesuaian 

dosis dengan indikasinya tanpa menimbulkan keluhan hipoglikemia. Obat 

antidiabetes oral kebanyakan memberikan efek samping yang tidak diinginkan 

antara lain mual, muntah, hipoglikemia, bahkan kerusakan ginjal dan harganya 

relatif mahal, sehingga para ahli mengembangkan sistem pengobatan tradisional 

untuk diabetes mellitus yang relatif aman (Studiawan dan Santosa, 2005). 

Melihat fenomena diatas, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh pemberian 

ekstrak daun pletekan (Ruellia tuberosa L.) terhadap kadar glukosa darah pada 

tikus putih  (Rattus norvegicus) strain wistar yang diinduksi Alloxan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh pemberian ekstrak daun pletekan (Ruellia tuberosa L.) 

terhadap kadar glukosa darah pada tikus putih (Rattus overgicus strain wistar) 

yang diinduksi Alloxan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Membuktikan adanya pengaruh pemberian ekstrak daun pletekan (Ruellia 

tuberosa L.) terhadap kadar glukosa darah pada tikus putih (Rattus 

novergicus) strain wistar yang diinduksi Alloxan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Membuktikan potensi ekstrak daun pletekan (Ruellia tuberosa L.) 

terhadap kadar glukosa darah pada tikus putih yang diinduksi Alloxan. 

2. Menentukan dosis efektif ekstrak daun pletekan (Ruellia tuberosa L.) 

terhadap kadar glukosa darah pada tikus putih yang diinduksi Alloxan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

Menambah pengetahuan tentang manfaat ekstrak daun pletekan (Ruellia 

tuberosa L.) terhadap kadar glukosa darah dan dapat dijadikan sebagai dasar 

pengembangan penelitian lebih lanjut. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

Memberikan informasi tentang manfaat daun pletekan (Ruellia tuberosa 

L.) dapat digunakan sebagai obat alternatif penurun kadar glukosa darah. 
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1.4.3 Manfaat Masyarakat 

Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang manfaat tanaman obat 

tradisional dalam hal ini ekstrak daun pletekan (Ruellia tuberosa L.) dapat 

dijadikan sebagai dasar pengembangan penelitian lebih lanjut. 

1.5 Keterbatasan Penelitian 

1. Minimnya literatur mengenai daun pletekan (Ruellia tuberosa L.) sehingga 

belum bisa menemukan zat lain yang terkandung dalam daun pletekan. 

2. Keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti sehingga dalam penelitian 

selanjutnya dibutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil 

yang optimal. 

 


