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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Diabetes mellitus merupakan suatu sindroma khas yang ditandai 

dengan hiperglikemia kronik serta gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan 

protein yang dihubungkan dengan kekurangan insulin baik relatif maupun absolut 

serta gangguan kerja insulin. Apabila penyakit ini dibiarkan tak terkendali atau 

penderita tidak menyadari penyakitnya bertahun-tahun kemudian akan timbul 

berbagai komplikasi kronis yang berakibat fatal. Penyakit jantung, terganggunya 

fungsi ginjal, kebutaan dan pembusukan kaki yang kadang memerlukan amputasi 

merupakan beberapa komplikasi kronis yang seringkali meresahkan para diabetesi 

(Dalimartha, 1998). 

Tjokroprawiro (2001) menyatakan, jumlah penderita diabetes mellitus di 

Indonesia pada tahun 1994 adalah 2,5 juta jiwa. Pada tahun 2000, penderita 

diabetes meningkat menjadi 4 juta jiwa. Pada tahun yang sama, paling sedikit 240 

juta penduduk dunia menderita diabetes. Data ini menunjukkan suatu peningkatan 

yang harus diwaspadai, mengingat banyak akibat fatal yang muncul dari 

perkembangan penyakit tersebut. 

Menurut Dalimartha (1998) banyak penderita diabetes mellitus yang 

mengatasi penyakitnya dengan mengkonsumsi obat-obatan hipoglikemik baik 

yang berupa suntikan maupun tablet yang dapat diminum. Pemakaian obat-obatan 

hipoglikemik ini memang diketahui dapat menurunkan kadar glukosa darah, 
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namun pemakaian obat ini juga memiliki banyak efek samping. Bahaya yang 

terjadi bila dosis obat terlalu rendah akan mengakibatkan timbulnya komplikasi 

kronis yang lebih dini, sedangkan dosis yang berlebih atau cara pemakaian yang 

salah dapat menimbulkan hipoglikemia. Berdasarkan alasan tersebut maka 

diambil salah satu cara pengobatan alternatif dengan memakai bahan obat dari 

alam yang disebut terapi herbal. Terapi herbal yang dimaksud adalah suatu proses 

penyembuhan diabetes mellitus dengan menggunakan berbagai tanaman yang 

berkhasiat obat. 

Salah satu tanaman yang digunakan sebagai obat tradisional adalah 

Strobilanthes crispus BI (keji beling). Keji beling adalah suatu jenis tumbuhan 

yang berbatang basah dan sepintas lalu menyerupai rumput berbatang tegak. Di 

Indonesia tanaman ini dikenal dengan nama pecah beling, enyoh kilo, keci beling. 

Daunnya telah digunakan secara tradisional untuk merawat kanker, kencing manis 

serta kencing batu dan juga berkhasiat atau berefek diuretik. Tumbuhan ini 

mempunyai kandungan kalsium karbonat yang tinggi dan air rebusannya bersifat 

alkali yang lemah. Daun keji beling juga mempunyai kandungan polifenol, 

saponin, alkaloid, dan flavonoid. Selain itu juga ditemukan kandungan vitamin C, 

B1, B2, katekin, dan tanin yang lumayan banyak (Setyaningsih, 2008). 

Pemberian obat tradisional (dari tanaman obat) bagi penderita penyakit 

biasanya diberikan dalam bentuk rebusan teh, ekstrak, sirup, pil, dekok, filtrat dan 

lain sebagainya (Badawi, 2006). Akan tetapi pemberian obat dalam bentuk filtrat 

(sari/juice) sangat jarang dilakukan, untuk mengetahui efeknya maka perlu 

dilakukan kajian tentang pengaruhnya terhadap penyembuhan suatu penyakit. 
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Tujuan dari pemberian dalam bentuk filtrat adalah untuk menjaga kemurnian 

kandungan kimia dari daun tersebut, karena tanpa melaui proses apapun 

sebelumnya. 

Sesuai dengan hal tersebut maka perlu studi yang mengkaji pengaruh daun 

keji beling apabila diberikan dalam bentuk filtrat dengan dosis yang berbeda. 

Maka penelitian yang akan dilakukan mengambil judul; Uji Potensi Dosis Filtrat 

Herba Keji Beling Dalam Menurunkan Hiperglikemia Pada Tikus Putih. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah: Apakah pemberian berbagai dosis filtrat herba keji beling mempengaruhi 

perbedaan penurunan kadar glukosa darah pada tikus putih. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui 

pengaruh pemberian berbagai dosis filtrat herba keji beling terhadap perbedaan 

penurunan kadar gula darah tikus putih.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Memberi informasi kepada masyarakat dan peneliti tentang pengobatan 

alternatif pada penderita hiperglikemia dengan memanfaatkan keji beling. 
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2. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan peneliti mengenai 

seberapa besar kemampuan keji beling dalam menurunkan kadar glukosa 

dalam darah, sehingga potensi tanaman ini dapat dikembangkan lebih luas 

dan dapat diterapkan dalam terapi herbal untuk pengobatan penyakit 

hiperglikemia atau diabetes mellitus. 

 

1.5 Definisi Istilah 

Untuk menghindari timbulnya pengertian ganda maka peneliti perlu 

memberikan definisi istilah atau batasan istilah sebagai berikut : 

1. Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu (Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990). 

2. Filtrat merupakan hasil yang tersaring, sari atau bagian utama dari daun 

keji beling (Partanto, 1994). 

3. Dosis merupakan takaran atau ukuran obat yang harus diberikan untuk 

jangka waktu tertentu (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 

1990). 

4. Bahan yang digunakan untuk mendiabetkan (bahan diabetogen) tikus 

adalah larutan glukosa 50% dibuat dengan cara melarutkan bubuk glukosa 

dalam aquadest hingga volume larutan mencapai 100 ml. 

5. Batasan waktu yang dilakukan dalam penelitian adalah: 14 hari pemberian 

glukosa, 14 hari perlakuan dengan filtrat herba keji beling. 
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1.6 Batasan Penelitian 

Untuk mendapatkan penelitian yang terarah, maka penelitian ini perlu 

dibatasi sebagai berikut : 

1. Organ tanaman keji beling yang digunakan adalah daunnya. 

2. Daun yang diberikan pada tikus percobaan dalam bentuk filtrat. 

3. Peneliti hanya meneliti pengaruh pemberian filtrat herba keji beling 

terhadap kadar glukosa darah pada tikus putih. 

 


