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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diabetes melitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik

dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin,

kerja insulin, atau kedua-duanya (American Diabetes Association, 2010). Diabetes

melitus menjadi masalah kesehatan masyarakat, tidak hanya di Indonesia,  tetapi

juga dunia. Hal ini dapat dikaitkan dengan meningkatnya jumlah kasus DM di

Indonesia yang berada di urutan ke-4 setelah negara India, Cina dan Amerika

dengan jumlah penderita sebanyak 8,4 juta jiwa dan diperkirakan akan terus

meningkat sampai 21,3 juta orang pada tahun 2030 (Kementrian Kesehatan

Republik Indonesia, 2010). Kerusakan sel beta merupakan bagian penting dalam

patofisiologi terjadinya prediabetes maupun pada diabetes melitus (Stumvold et al,

2008). Secara umum hampir 80% prevalensi diabetes melitus adalah DM tipe II

(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2009).

Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolisme yang dapat

disebabkan berbagai macam etiologi, disertai dengan adanya hiperglikemia kronis

akibat gangguan sekresi insulin atau gangguan kerja dari insulin, atau keduanya.

Sedangkan Diabetes Mellitus tipe I lebih diakibatkan oleh karena berkurangnya

sekresi insulin akibat kerusakan sel β-pankreas yang didasari proses autoimun.

Etiologi DM tipe 1 diakibatkan oleh kerusakan sel beta pankreas karena paparan

agen infeksi atau lingkungan, yaitu racun, virus, dan makanan (Homenta, 2012).
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Pankreas merupakan organ penting dalam mengatur kadar glukosa darah.

Hormon yang berperan dalam pengaturan kadar glukosa darah tersbut adalah

insulin yang disekresikan oleh sel beta dan glikogen yang disekresikan oleh sel alfa.

Adanya senyawa diabetogenik yang masuk kedalam tubuh dengan dosis tinggi

dapat menghancurkan sel-sel beta pulau langerhans. Kerusakan-kerusakan sel beta

pulau langerhans ini akan menyebabkan produksi insulin menurun. Dengan

turunnya insulin maka akan mengakibatkan hiperglikemia (Ganong, 2009).

Walaupun telah banyak strategi yang digunakan untuk pencegahan dan

pengobatan DM, namun hingga saat ini masih belum mendapatkan hasil yang

optimal. Selain pengobatan untuk penderita yang pada umumnya seumur hidup

sehingga seringkali menyebabkan penderitanya bosan dan membutuhkan biaya

yang cukup tinggi. Pengobatan dan pemeliharaan kesehatan diabetes membutuhkan

dana yang sangat besar setiap tahunnya, tidak hanya bagi perorangan, melainkan

juga dalam lingkup moneter (Kristiana dan Suharmiati, 2006). Sebagai alternatif

banyak anggota masyarakat kembali ke pengobatan tradisional yang dapat

dipercaya (Zulfikri, 2004). Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan

sumber alam hayati karena topografi Indonesia dengan iklim tropisnya menunjang

beraneka ragam tanaman tumbuh. Ini merupakan potensi yang harus dimanfaatkan

dan dilestarikan keberadaannya dengan tujuan untuk kesejahteraan manusia.

Pengobatan DM dengan bahan herbal banyak dicari terutama yang efektif, aman

dan efek samping rendah. Di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Juwet secara

tradisional juga telah digunakan dalam pengobatan DM. Dengan penelitian yang

akan dilakukan ini, akan bisa menambah pilihan pengobatan herbal pada DM.

Tanaman juwet adalah tanaman jenis Eugenia cumini Merr. Tumbuhan Eugenia
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cumini Merr digunakan sebagai obat tradisional beranekaragam. Kulit batang, buah,

daun dan biji digunakan untuk menurunkan kadar gula darah (Elavarasi, 2012).

Tumbuhan Eugenia cumini Merr dilaporkan mengandung senyawa kimia

antara lain suatu alkaloid, flavonoid, resin, tanin, dan minyak atsiri (Mahmoud,

2001). Pada percobaan menggunakan flavonoid dosis tinggi diketahui bahwa

aktivitas antioksidan flavonoid lebih tinggi jika dibandingkan dengan vitamin C dan

E (Manashi et al, 2000). Senyawa flavonoid bekerja melalui beberapa cara,

diantaranya sebagai antioksidan yang melindungi dan mencegah terjadinya stress

oksidatif pada sel β pankreas (Coskun, 2005) dan menstimulasi uptake glukosa pada

jaringan perifer (Brahmachari, 2011).

Selain itu, flavonoid mempunyai sifat sebagai antioksidan sehingga dapat

melindungi kerusakan sel-sel pankreas dari radikal bebas (Hidayat dkk, 2014).

Selain itu flavonoid juga dapat bekerja sebagai insulin secretagogues dan insulin

mimetik, diduga dengan cara mempengaruhi mekanisme pleiotropik

(Brachmachari, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyatmoko, 1999)

menunjukkan adanya pengaruh pemberian oral infus daun juwet terhadap kadar

glukosa plasma, malondialdehid (MDA), superoksidadimutase (SOD), dan

gambaran histologis sel β pancreas pada tikus yang mendapat streptosotosin. Pada

penelitian tersebut digunakan metode ekstraksi yang mampu menarik senyawa aktif

yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan kedalam golongan

minyak atsiri, alkaloida, flavonoid, dll (Ditjen POM, 2000)

Senyawa alloxan dan senyawa diabetogenik lainnya secara luas telah

digunakan untuk membuat model hewan diabetes, karena kemampuan senyawa

alloxan secara spesifik membuat kerusakan pada sel beta pankreas yang
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menyebabkan produksi insulin berkurang sehingga menimbulkan diabetes tipe I

(Suarsana, 2010).

Melihat fenomena diatas, maka penelitian ini membuktikan apakah terdapat

pengaruh pemberian ekstrak daun juwet terhadap gambaran histopatologi pankreas

pada tikus putih model diabetes melitus tipe I yang diinduksi alloxan.

1.2 Rumusan Masalah

Adakah pengaruh ekstrak daun juwet (Eugenia cumini Merr) terhadap

gambaran  histopatologi pankreas pada tikus putih (Rattus norvegicus strain

wistar) model diabetes melitus tipe I yang diinduksi alloxan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Membuktikan adanya pengaruh pemberian ekstrak daun juwet (Eugenia

cumini Merr) terhadap gambaran histopatologi pankreas pada tikus putih

(Rattus norvegicus strain wistar) model diabetes melitus tipe I yang diinduksi

alloxan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Menentukan dosis ekstrak daun juwet (Eugenia cumini Merr) dalam  perbaikan

gambaran histopatologi pankreas tikus putih (Rattus norvegicus strain wistar)

model diabetes melitus tipe I yang diinduksi alloxan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Klinis
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1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan

khususnya dibidang fitofarmakologi .

2. Sebagai bukti alamiah yang menjelaskan tentang pengaruh ekstrak

daun juwet (Eugenia cumini Merr) terhadap perbaikan gambaran

histopatologis  pankreas pada tikus putih (Rattus norvegicus strain

wistar) model diabetes melitus tipe I yang diinduksi alloxan.

1.4.2 Manfaat Akademis

1. Menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan kedokteran.

2. Dapat menambah pengetahuan mengenai farmakologi tanaman obat

yang dapat memberikan efek terapi, khususnya mengenai daun

juwet untuk perbaikan gambaran histopatologi pankreas.

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian

selanjutnya.

1.4.3 Manfaat Masyarakat

1. Memberikan wawasan tentang manfaat pengaruh ekstrak daun juwet

terhadap gambaran histopatologi pankreas


