
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

World Health Organization (WHO) memprediksi kenaikan jumlah 

penderita diabetes mellitus (DM) di Indonesia tahun 2000 sebanyak 8,4 juta orang 

menjadi 21,3 juta pada tahun 2030 (Perkeni, 2006). Data Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2007 menunjukkan prevalensi nasional diabetes mellitus adalah 

5,7%, dan masih ada sebanyak 13 provinsi mempunyai prevalensi diabetes 

mellitus di atas prevalensi nasional. Berdasarkan empat kelompok penyebab 

kematian, tampak bahwa selama 12 tahun (1995-2007) telah terjadi transisi 

epidemiologi yang diikuti dengan transisi demografi. Proses ini diprediksi akan 

berjalan terus. Proporsi kematian karena penyakit tidak menular semakin 

meningkat (DepKes, 2008 dalam Sulistyoati, 2013). 

Diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan 

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja 

insulin, atau kedunya yang berhubungan dengan kerusakan jangka panjang, 

disfungsi, atau kegagalan beberapa organ tubuh (Soeparman, dkk. 2007). 

Diabetes mellitus (DM) merupakan suatu penyakit yang melibatkan 

hormon endokrin pankreas, antara lain insulin dan glukagon. Manifestasi 

utamanya mencakup gangguan metabolisme lipid, karbohidrat, dan protein yang 

pada gilirannya merangsang kondisi hiperglikemia. Kondisi hiperglikemia 
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tersebut akan berkembang menjadi diabetes mellitus dengan berbagai macam 

bentuk manifestasi komplikasi  (Nugroho, 2006).   

Hiperglikemia mengakibatkan peningkatan radikal bebas di dalam sel dan 

pada jumlah yang berlebihan dapat bersifat toksik yang mendorong terjadinya 

stres oksidatif  (Desminarti, dkk. 2012). Hal tersebut disebabkan karena proses 

peroksidasi lebih banyak dari kemampuan tubuh untuk membersihkan radikal 

bebas oleh antioksidan dalam sel. Stres oksidatif yang terjadi memegang peranan 

penting dalam proses terjadinya komplikasi vaskuler, baik mikrovaskuler maupun 

makrovaskuler (Sulistyowati. 2013).  

Patogenesis pada hiperglikemia yaitu kerusakan spesifik pada sel β 

Langerhans yang mengakibatkan terjadinya penurunan drastis pada sekresi 

insulin, biasanya kerusakan tersebut diperantarai imunologi. Senyawa toksin 

seperti streptozotosin dan aloksan dapat mengakibatkan kerusakan sel β 

Langerhans (Nugroho, 2006).  Sebagai diabetogenik, aloksan dapat digunakan 

secara intravena, intraperitoneal dan subkutan. Dosis intravena yang digunakan 

biasanya 65 mg/kg BB, sedangkan intraperitoneal dan subkutan adalah 2-3 

kalinya (Szkudelski, 2001; Rees dan Alcolado, 2005). 

Menurut Soeparman, dkk (1987), degenerasi sel β langerhans pankreas 

merupakan efek dari pembentukan radikal bebas dalam tubuh yang dapat 

menimbulkan beberapa komplikasi, adapun komplikasi yang sering terjadi yaitu, 

hepatitis yang dapat timbul sebagai akibat proses kolestasis ekstrahepatik. 

Keadaan ini ditandai dengan naiknya kadar glukosa darah (Hiperglikemia) dan 

kadar SGPT dan SGOT.  
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Kerusakan organ hati dapat dideteksi melalui pemeriksaan biokimia hati. 

Salah satu pemeriksaan biokimia hati yang digunakan adalah pemeriksaan enzim 

golongan transaminase, yaitu enzim aspartat aminotransferase (AST) atau sering 

disebut glutamat oksaloasetat transaminase (GOT) dan enzim alanin 

aminotransferase (ALT) atau sering disebut glutamat piruvat transaminase (GPT). 

Kedua enzim ini akan keluar dari sel hati apabila sel hati mengalami kerusakan 

sehingga dengan sendirinya akan menyebabkan peningkatan kadarnya dalam 

serum darah (Hidayat, dkk., 2013). Tubuh memerlukan suatu substansi penting 

yakni antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari serangan radikal 

bebas dengan meredam dampak negatifnya. (Winarsi, 2007).  

Antioksidan adalah substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisir 

radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas 

terhadap sel normal, protein, dan lemak (Tampubolon, 2014). Antioksidan 

merupakan zat yang dapat menetralkan radikal bebas, atau suatu bahan yang 

berfungsi mencegah sistem biologi tubuh dari efek yang merugikan yang timbul 

dari proses ataupun reaksi yang menyebabkan oksidasi berlebihan (Juwita, 2011). 

Salah satu tujuan utama terapi medis bagi penderita hyperglikemia atau 

diabetes mellitus  meliputi pengontrolan kadar glukosa darah dengan pemberian 

obat hipoglikemik oral/agen antihiperglikemik dan insulin. Namun, obat diabetes 

melitus maupun insulin harganya relatif mahal dan menimbulkan efek samping 

yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu masyarakat lebih tertarik menggunakan obat 

herbal atau obat alami yang berasal dari tumbuhan sebagai alternatif dalam 

mengobati  diabetes melitus khususnya dalam mengatasi kondisi hiperglikemia 
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(Dalimartha, 2006). Tumbuhan yang bisa dijadikan alternatif dalam mengobati 

hyperglikemia dan menurunkan kadar SGPT dan SGOT salah satunya adalah 

buah ciplukan (Physalis angulata L.). 

Ciplukan digunakan masyarakat sebagai obat antidiabetes. Menurut 

Sulistyowati (2014) Efek antidiabetes dari ciplukan disebabkan tumbuhan ini 

memiliki kandungan kimia seperti asam lemak tak jenuh, alkaloid, flavonoid, 

saponin, polifenol, steroid dan triterpenoid, monoterpenoid, dan seskuiterpenoid. 

Menurut Murali, (2013) tumbuhan ciplukan (Physalis angulata L.) 

terutama pada bagian buah kaya akan zat aktif flavonoid dengan persentase 

ekstrak buah 300 μg/ml adalah 84%. Flavonoid merupakan salah satu senyawa 

antioksidan yang berfungsi mengatasi atau menetralisir radikal bebas sehingga 

diharapkan dengan pemberian antioksidan tersebut kerusakan sel tubuh dapat 

dihambat serta dapat mencegah terjadinya kerusakan tubuh dan timbulnya 

penyakit degenerative (Winarsi, 2007). Menurut Juwita, dkk., (2011) minyak 

jintan hitam (Nigella sativa) dapat menurunkan kadar SGPT dan SGOT tikus 

putih dengan dosis 0,5 ml/kg BB, 1 ml/kg BB dan 2 ml/kg BB per oral selama 7 

hari. 

Informasi potensi ciplukan ini dapat digunakan oleh guru sebagai alternatif 

penggunaan tumbuhan yang berpotensi sebagai obat hyperglikemia dan 

antioksidan pada mata pelajaran biologi kelas X SMA. Adapun konsep mengenai 

upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dan pemanfaatannya 

dipelajari pada materi pembelajaran biologi di SMA pada Kompetensi inti 4. 

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
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pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan, Kompetensi Dasar 3.2 Menganalisis 

data hasil obervasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati (gen, jenis 

dan ekosistem) di Indonesia. Informasi ini diharapkan memudahkan siswa 

memahami materi pelajaran, karena spesies tanaman yang diambil merupakan 

spesies tanaman yang sudah lama dikenal dan banyak terdapat di lingkungan 

sekitar.  

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan diatas dapat diketahui 

bahwa zat-zat fitokimia yang terkandung dalam tumbuhan ciplukan seperti 

flavonoid dapat menurunkan kadar gula darah dan sebagai antioksidan. Hal inilah 

yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Ekstrak Buah Ciplukan (Physalis angulata L.) terhadap Kadar SGPT dan 

SGOT Mencit Putih Jantan (Mus musculus) Hyperglikemia sebagai Sumber 

Belajar Biologi Kelas X”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah 

yang dapat diambil adalah : 

1. Adakah pengaruh berbagai dosis ciplukan (Physalis angulata L.) terhadap 

kadar SGOT dan SGPT mencit putih jantan?  

2. Berapakah dosis pemberian ekstrak ciplukan (Physalis angulata L.) yang 

paling efektif dalam menurunkan kadar SGPT dan SGOT mencit putih 

jantan? 
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3. Bagaimana hasil penelitian ini dimanfaatkan Sumber Belajar biologi SMA 

kelas X materi upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dan 

pemanfaatannya? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh berbagai dosis ciplukan (Physalis angulata 

L.) terhadap kadar SGOT dan SGPT mencit putih jantan. 

2. Untuk mengetahui dosis pemberian ekstrak ciplukan (Physalis angulata 

L.) yang paling efektif dalam menurunkan kadar SGPT dan SGOT mencit 

putih jantan. 

3. Untuk memanfaatkan hasil penelitian ini menjadi Sumber Belajar biologi 

SMA kelas X materi upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia 

dan pemanfaatannya 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

sumbangan bagi perkembangan ilmu biologi dan kesehatan tentang potensi 

buah ciplukan dalam menurunkan kadar SGPT dan SGOT penderita 

hyperglikemia sehingga manfaat ciplukan dapat dikembangkan lebih luas 

khususnya dibidang fitofarmaka serta pengobatan alami.  
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2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

sumbangan kepada masyarakat tentang manfaat buah ciplukan sebagai 

obat penurun kadar SGPT dan SGOT pada penderita hyperglikemia 

dengan biaya yang murah.  

3. Manfaat untuk pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengayaan dalam belajar 

pada siswa SMA kelas X pada Kompetensi inti 4. Mengolah, menalar, dan 

menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan, Kompetensi Dasar 3.2 Menganalisis data 

hasil obervasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati (gen, jenis 

dan ekosistem) di Indonesia.  

1.5 Batasan Penelitian 

Agar penelitian tidak melebar, perlu adanya batasan penelitian 

sebagai berikut : 

a. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah buah ciplukan 

(Physalis angulata L.) yang digunakan yaitu buah yang sudah tua 

yang berwarna kuning kehijauan.  

b. Hewan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit putih 

jantan yang berumur 2 bulan dengan bobot 25 gram dari galur swiss. 

c. Induksi diabetes pada mencit menggunakan Aloksan 130 mg / kg BB 

(Szkudelski, 2001; Rees dan Alcolado, 2005). 
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d. Ekstrak buah ciplukan (Physalis angulata) diberikan selama 21 hari

dengan dosis 0,5 ml/kg BB, 1 ml/kg BB dan 2 ml/kg BB per oral.

1.6 Definisi Istilah 

1. Pengaruh adalah daya yang ada / timbul dari sesuatu, benda yang berkuasa

(Kamus Bahasa Indonesia, 2008).

2. Ekstrak adalah sediaan farmasi yang diperoleh dari jaringan hewan atau

tumbuhan dengan berbagai cara, sari tanaman yang dikeringkan atau

dipekatkan (Kamus Bahasa Indonesia, 2008).

3. Serum Glutamate Pyruvate Transaminase (SGPT), Serum Glutamate

Oxaloacetate Transaminase (SGOT) adalah enzim intrasel yang terutama

berada di jantung, hati dan jaringan skelet; yang dilepaskan dari jaringan

yang rusak (seperti nekrosis atau terjadinya perubahan permeabilitas sel)

(Price SA, dkk., 2005).

4. Hiperglikemia adalah kadar glukosa puasa yang lebih tinggi dari 110

mg/dl (Price SA, dkk., 2005).


