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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Prevalensi penyakit diabetes di dunia lebih kurang diperkirakan mencapai 

382 juta. Sekitar 316 juta diperkirakan dengan gangguan glukosa toleransi yang 

tinggi. Dikhawatirkan peningkatan jumlah jiwa akibat penyakit diabetes mencapai 

471 juta jiwa pada tahun 2035 (IDF, 2013). Peningkatan jumlah penderita diabetes 

tersebut diakibatkan karena kegemukan (overweight) atau obesitas. Menurut 

(Kemkes, 2009) jumlah pengidap penyakit diabetes mellitus di Indonesia sekarang 

mencapai 14,7% pada tahun 2007 dan 21,3 juta jiwa pada tahun 2030. Indonesia 

berada diurutan keempat dengan jumlah penyandang penyakit diabetes mellitus di 

dunia (Sumangkut et al; 2013). 

Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolik yang ditandai dengan 

meningkatnya konsentrasi gula darah dan pengeluaran glukosa dalam urin (Adeyi, 

2012). Diabetes mellitus disebabkan oleh hormon insulin yang tidak mencukupi 

atau tidak efektif, oleh karena itu tidak dapat melakukan fungsinya dalam mengatur 

kadar gula darah. Insulin merupakan hormon yang dihasilkan oleh organ pankreas 

yang fungsinya untuk memasukkan glukosa yang diperoleh dari makanan ke dalam 

sel yang akan diubah menjadi energi yang dibutuhkan oleh otot dan jaringan untuk 

bekerja sesuai dengan fungsinya (Hongdiyanto, 2014).  Oleh karena itu pada 

diabetes mellitus (DM) terjadi gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi 

yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan 
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metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein akibat ketidakmampuan insulin 

menjalankan fungsinya (Muchid et al; 2005). 

Diabetes Mellitus dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor genetik dan faktor 

lingkungan, salah satunya gaya hidup yang kurang baik seperti bermalas-malasan 

dan kurangnya aktifitas dapat berpeluang terjadinya obesitas (overweight). Aktifitas 

fisik yang kurang tersebut dan disertai dengan mengkonsumsi makanan yang tidak 

sehat seperti tinggi lemak/karbohidrat, kurangnya makanan yang mengandung serat 

dapat memicu kegemukan dan obesitas. Interaksi kedua faktor tersebut dapat 

mempercepat terjadinya diabetes tipe-2 (Kohei, 2010). Berdasarkan riset atau 

penelitian yang telah ada menunjukkan bahwa gaya hidup, stres, obesitas, 

kelaparan, faktor genetik menjadi dampak yang serius bagi kesehatan di masyarakat 

dan dapat menyebabkan insiden penyakit diabetes mellitus tipe 2 (Hassan, 2013). 

Diabetes Mellitus Tipe 2 dapat diartikan sebagai gangguan metabolik yang 

ditandai dengan naiknya gula darah akibat penurunan sekresi insulin pada pankreas 

(Fatimah, 2015). NIDDM berbeda dengan IDDM. IDDM diperkirakan terjadi 

karena kelenjar pankreas tidak berfungsi sama sekali untuk mengeluarkan insulin 

sedang NIDDM dapat terjadi akibat kerusakan kelenjar pankreas yang merangsang 

untuk mengeluarkan atau mensekresi insulin dalam jumlah banyak sehingga 

glukosa dalam darah meningkat. Penderita diabetes tipe 2 ini terjadi akibat produksi 

insulin pada sel beta pankreas berkurang atau tidak mampu mensekresi, akibatnya 

glukosa tidak bisa masuk ke jaringan (Ndraha, 2014), oleh karena itu terjadinya 

resistensi insulin mengakibatkan penurunan insulin yang dapat menyebabkan 
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glukosa tidak tersekresi dengan baik. Akibatnya pankreas akan mengurangi 

rangsangan untuk mensekresikan insulin.  

Penggunaan obat herbal dalam mempertahankan kesehatan sudah lama  

diketahui. Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman 

hayati yang tinggi, lebih kurang 1000 spesies tanaman diperkirakan dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan baku obat-obatan tradisional. Banyak jenis tanaman 

yang dipercaya dapat mengobati antidiabetes. Beberapa riset mengenai tanaman 

antidiabetes sudah sering dilakukan, Wulandari (2010) menyatakan ekstrak bawang 

merah dapat menurunkan kadar glukosa darah pada tikus hiperglikemia secara 

bermakna. Pemberian ekstrak etanol umbi ketela rambat pada dosis 67,5 mg/kgBB 

dapat menurunkan kadar glukosa darah pada mencit (Akrom, 2014). Sugiyanta 

(2010) dalam tesisnya mengatakan ekstrak air kulit semangka dapat menurunkan 

kadar glukosa serum dan trigliserid tikus.  

Pengetahuan tentang keamanan tanaman obat ataupun minuman di Indonesia 

biasanya hanya sebatas berdasarkan pengalaman empiris yang biasanya diwariskan 

secara turun temurun dan belum teruji secara ilmiah. Oleh karena itu diperlukan 

adanya penelitian mengenai hal tersebut, agar nantinya dapat digunakan dengan 

aman dan efektif. Salah satu bahan pangan fungsional yang berpotensi sebagai obat 

ataupun minuman tradisional yaitu jahe. Jahe (Zingiber officinale Rosce) dikenal 

sebagai bahan masakan dan rempah-rempah serta pengobatan tradisional di 

beberapa negara, jahe juga dapat tumbuh di Asia, China, India, dan Afrika (Majeed 

dan Prakash, 2007).  
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Penggunaan minuman jahe sebagai bahan pangan sebenarnya sudah lama 

dilakukan diberbagai negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara 

yang memanfaatkan jahe sebagai bahan pangan bumbu dan minuman sudah 

menjadi kebiasaan turun temurun. Beberapa riset mengatakan bahwa jahe 

merupakan sumber antioksidan yang baik dan meningkatkan aktivitas antioksidan 

(Adel et al; 2010). Menurut Djama’an et al; (2012) pemberian jahe dalam bentuk 

perasan dapat menurunkan kadar glukosa darah. 

Kandungan senyawa dari jahe yang utama adalah minyak atsiri dan non atsiri. 

Senyawa yang diduga sebagai antidiabetik pada rimpang jahe adalah gingerol, 

shogaol, paradol, fenol, dan zingeron yang merupakan derivat dari flavonoid. 

Kandungan Fenol total beberapa bahan alami dengan metode ekstraksi 

menggunakan metanol antara lain jahe 84,23 mgGAE/100g, mengkudu 43,04 

mgGAE/100g, bawang merah 37,88 mgGAE/100g, bawang putih 31,26 mg 

GAE/100g, pisang 27,12 mgGAE/100g, tomat 24,86 mgGAE/100g 

(Kusumaningati, 2009). Berbagai kadar kandungan fenol tersebut kandungan fenol 

total jahe yang paling tinggi. Data pengujian fenol Mahmudati (2015) menunjukkan 

kandungan fenol seduhan jahe iris 26,18 mgGAE/25g dan geprek 12,11 

mgGAE/25g.  

Mekanisme senyawa flavonoid sebagai penurunan gula darah yaitu dengan 

kemampuannya sebagai zat antioksidan karena struktur kimia dari flavonoid dapat 

bertindak sebagai penangkap radikal bebas. Flavonoid tersebut bersifat protektif 

terhadap kerusakan sel beta pankreas sebagai penghasil insulin dan meningkatkan 

sensitivitas insulin (Ajie, 2015). Mengingat minum jahe adalah tradisi turun 
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temurun masyarakat Indonesia, berdasarkan kajian teori yang telah ada di atas maka 

penelitian ini akan mengungkap aktivitas seduhan jahe dalam menurunkan kadar 

glukosa darah. 

Permasalahan ini berkaitan dengan konsep yang diajarkan pada siswa 

Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X semester 1, materi “Upaya 

keanekaragaman hayati Indonesia dan pemanfaatannya” pada KD 4.2 yaitu 

“Menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati 

Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman kelestarian berbagai 

keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang dikomunikasikan 

dalam berbagai bentuk media informasi”. Pencapaian materi tersebut dapat 

dikembangkan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan inovasi 

pembelajaran berupa sumber belajar dengan menggunakan artikel sebagai acuan 

tambahan guru dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan untuk mengurangi adanya peningkatan penyakit 

diabetes tipe-2 (NIDDM), oleh karena itu peneliti perlu melakukan penelitian 

tentang “Pengaruh Seduhan Jahe (Zingiber officinale Rosce) dalam 

Menurunkan Kadar Glukosa Darah Tikus Wistar Model Diabetes Tipe-2 

(NIDDM) sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh seduhan jahe (Zingiber officinale Rosce) terhadap 

penurunan kadar glukosa darah tikus wistar model diabetes tipe-2 (NIDDM)? 
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2. Dosis seduhan jahe (Zingiber officinale Rosce) berapakah yang berpengaruh 

paling optimal untuk menurunkan kadar glukosa darah tikus wistar model 

diabetes tipe-2 (NIDDM)? 

3. Bagaimanakah pemanfaatan pengaruh seduhan jahe (Zingiber officinale 

Rosce) dalam menurunkan kadar glukosa darah tikus wistar model diabetes 

tipe-2 (NIDDM) sebagai sumber belajar dalam pembelajaran biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh seduhan jahe (Zingiber officinale Rosce) dalam 

menurunkan kadar glukosa darah tikus wistar model diabetes tipe-2 

(NIDDM). 

2. Mengetahui dosis optimal seduhan jahe (Zingiber officinale Rosce) dalam 

menurunkan kadar glukosa darah tikus model diabetes tipe-2 (NIDDM). 

3. Mengetahui pemanfaatan pengaruh seduhan jahe (Zingiber officinale Rosce) 

dalam menurunkan kadar glukosa darah tikus model diabetes tipe-2 

(NIDDM) sebagai sumber belajar dalam pembelajaran biologi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis 

1. Menambah daya guna jahe (Zingiber officinale Rosce)  sebagai sumber 

belajar dalam dunia ilmu pendidikan dan ilmu kesehatan. 

2. Memperkaya informasi tentang manfaat bahan pangan fungsional jahe 

(Zingiber officinale Rosce) untuk menurunkan kadar glukosa darah dan 

sekaligus memperluas terapan peneliti untuk mengembangkan dan 

mempraktikan kepada masyarakat cara pengobatan tradisional dalam bentuk 

artikel. 
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Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan dasar bagi penelitian berikutnya yang 

berkaitan dengan pemanfaatan bahan hayati sebagai bahan alami yang 

dimanfaatkan sebagai obat penyakit diabetes. 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa jahe (Zingiber officinale 

Rosce) dapat dijadikan sebagai alternatif alami untuk menurunkan kadar 

glukosa darah, selain itu penggunaan seduhan jahe alami tidak menimbulkan 

efek samping dan rasa ketergantungan seperti halnya pada penggunaan obat 

kimia yang dijual di apotek atau dijual di pasaran. 

1.5 Batasan Penelitian 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka 

perlu adanya batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan 

masalah. Adapun batasan penelitian ini adalah: 

1. Bahan yang digunakan adalah jahe gajah (Zingiber officinale Rosce) segar 

yang dibeli di pasar lokal atau supermarket. 

2. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah tikus putih jenis winstar, 

berkelamin jantan, umur lebih kurang 2-3 bulan, dan berat badan sekitar 150-

200 gram. 

3. Pakan yang digunakan adalah pakan 94. 

4. Bahan kimia yang digunakan untuk meningkatkan kadar glukosa darah yaitu 

Streptozotocin (STZ) dengan dosis 40 mg/kgBB. 

5. Dosis yang digunakan yaitu: 1g/kgBB dan 3g/kgBB. 

6. Parameter yang diteliti yaitu kadar glukosa darah tikus. 
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1.6 Definisi Istilah 

1. Seduhan merupakan sediaan yang mencampurkan sesuatu dengan air panas 

atau hangat tidak sampai mendidih (KBBI, 2008). 

2. Jahe (Zingiber officinale Rosce) adalah tanaman sejenis rempah rempah yang 

digunakan bahan pengobatan tradisional/ herbal di  seluruh dunia (Djama’an, 

et al; 2012). 

3. Kadar glukosa darah merupakan salah satu bentuk hasil metabolisme 

karbohidrat yang paling sederhana atau monosakarida. Bentuk monosakarida 

yang lain adalah fruktosa dan galaktosa (Wardani, 2010). 

4. Tikus putih merupakan hewan laboratorium yang dibesarkan sebagai objek 

penelitian dimana tergolong hewan yang mudah dipegang dan memiliki 

struktur yang hamper sama dengan manusia (Lusiyawati, 2008). 

5. Sumber belajar adalah suatu media atau bahan yang dimanfaatkan oleh guru 

maupun siswa untuk mendukung proses pembelajaran untuk memperoleh 

materi (Badriyah, 2010). 


