
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      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 dan pada suhu cuaca antara 25° - 35°C. Di Indonesia, 

pemanfaatan teh sebagai minuman sudah tidak menjadi hal yang asing. 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, teh hitam juga 

mengandung Vitamin BI, B2, C, E dan K, serta kaya Mineral Fluor, Mangan (Mg), Kalsium 

(Ca), Potassium dan Kalium (K). 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 hitam  merupakan senyawa yang mampu 

melawan penyakit degeneratif. Senyawa Catechin merupakan antioksidan, antikanker, 

antimutagenik, dan antidiabetes. Selain itu teh hitam memiliki senyawa yang tidak dimiliki 



oleh teh jenis lain yaitu Theaflavin. Theaflavin merupakan hasil oksidasi Catechin (proses 

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

      Kandungan Theaflavin dalam teh hitam dapat meningkatkan aktivitas insulin, sehingga 

bermakna pada diabetes melitus. Sebuah penelitian 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 (Rodhiana, 

2009). 

      Diabetes Melitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik 

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya 

(American Diabetes Association, 2005). Dalam diabetes Atlas edisi kedua, prevalensi 

diabetes di Indonesia pada tahun 2000 adalah 1,9% (2,5 juta orang) dan Toleransi Glukosa 

Terganggu (TGT) 9,7% (12,9 juta orang). Di Jawa Timur, prevalensi diabetes melitus di 

daerah Rural dan Urban tidak begitu tampak. Angka kejadian diabetes melitus di Surabaya 

didapatkan 1,43% di daerah Rural, sedangkan di daerah Urban adalah 1,47% (DEPKES RI, 

2008). 

      Alloxan adalah suatu substrat yang secara struktural adalah derivat pirimidin sederhana. 

Pemberian Alloxan adalah cara yang cepat untuk menghasilkan kondisi diabetik 

eksperimental (hiperglikemik) pada binatang percobaan. Tikus hiperglikemik dapat 

dihasilkan dengan menginjeksikan Alloxan 0,2 ml subkutan selama 1 minggu (Nugroho BA, 

2004). 



      Melihat fenomena diatas, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh seduhan teh hitam 

(Camellia sinensis) terhadap penurunan kadar gula darah pada tikus putih  (Rattus 

norvegicus) strain wistar diabetikum yang diinduksi Alloxan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh  seduhan teh hitam (Camellia sinensis) terhadap penurunan kadar 

gula darah tikus putih (Rattus norvegicus) strain wistar diabetikum yang diinduksi Alloxan? 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

      Membuktikan pengaruh seduhan teh hitam (Camellia sinensis) terhadap penurunan 

kadar gula darah tikus putih (Rattus norvegicus) strain wistar diabetikum yang diinduksi 

Alloxan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

      Untuk mengetahui dosis seduhan teh hitam (Camellia sinensis) yang paling efektif 

dalam menurunkan kadar gula darah tikus putih (Rattus norvegicus) strain wistar 

diabetikum. 

 

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 metabolik 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 efek seduhan teh hitam (Camellia 

sinensis) terhadap penurunan kadar gula darah pada penderita diabetes melitus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


