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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, 2011). 

Hiperglikemia yang menetap dapat mempengaruhi hampir seluruh jaringan 

ditubuh dan berhubungan dengan komplikasi berbagai sistem organ, termasuk 

mata, saraf, ginjal, dan pembuluh darah (PERKENI, 2011). 

Diabetes melitus merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu 

mendapat perhatian. Prevalensi diabetes melitus di daerah Rural dan Urban tidak 

begitu nampak. Angka kejadian diabetes melitus di Surabaya didapatkan 1,43% di 

daerah Rural, sedangkan di daerah Urban adalah 1,47% (DEPKES RI, 2011).  

Pasien dengan toleransi glukosa terganggu, suatu keadaan dimana terdapat 

kenaikan kadar gula darah, tetapi belum memenuhi kriteria diabetes, sebenarnya 

merupakan faktor resiko penting untuk menjadi DM dikemudian hari. Bahkan 

sudah merupakan suatu faktor resiko untuk terjadinya komplikasi kronik DM 

(Soewondo P, 2011). 

Tanaman jambu mede memiliki senyawa fitokimia, yaitu zat kimia alami 

yang terdapat di dalam tanaman yang memberikan cita rasa, aroma, ataupun 

warna khas tanaman tersebut. Tanaman ini berasal dari Brasil yang menyebar di 

daerah tropis dan subtropis. Beberapa khasiat senyawa fitokimia adalah 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

2 

 

 

antioksidan, antitrombotik, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta mengatur 

kadar gula darah (Sarno, 2011). 

Selain itu jambu mede juga mengandung satu biflavonoid-C-glycoside 

bernama occidentoside, serta (-)salipurposide dan beta-sitosterol, diisolasi dari 

cangkang kacang Anacardium occidentale. Struktur occidentoside ditentukan 

sebagai tetrahydroninokiflavone-C-glucoside (III) dari bukti spectral dan kimia 

(Murthy et al, 2011). 

Mengingat kandungan yang ada, jambu mede tidak hanya dapat 

dikonsumsi, tapi juga berguna menjaga kesehatan dan mengatasi berbagai 

penyakit. Masyarakat mulai memanfaatkan daun jambu mede untuk menurunkan 

glukosa darah (Sarno, 2011). Maka pada penelitian ini dilakukan untuk  mengukur 

pengaruh pemberian ekstrak daun jambu mede (Anacardium occidentale Linn) 

terhadap penurunan kadar glukosa darah pada tikus putih (Rattus Novergicus 

Strain Wistar) yang di induksi aloksan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Penelitian ini dirancang untuk menjawab masalah yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Adakah pengaruh pemberian ekstrak daun jambu mede (Anacardium 

occidentale Linn) terhadap penurunan kadar glukosa darah pada tikus putih 

(Rattus Novergicus Strain Wistar) yang di induksi aloksan? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Membuktikan adanya pengaruh pemberian ekstrak daun jambu mede 

(Anacardium occidentale Linn) terhadap penurunan kadar glukosa darah 

pada tikus putih (Rattus Novergicus Strain Wistar) yang di induksi aloksan. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Menentukan dosis ekstrak daun jambu mede (Anacardium 

occidentale Linn) yang paling efektif dalam menurunkan kadar glukosa 

darah pada tikus putih (Rattus Novergicus Strain Wistar) yang di induksi 

aloksan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan 

khususnya dibidang fitofarmakologi. 

2. Sebagai bukti ilmiah yang menjelaskan tentang pengaruh pemberian 

ekstrak daun jambu mede (Anacardium occidentale Linn) terhadap 

penurunan kadar glukosa darah pada tikus putih (Rattus Novergicus 

Strain Wistar) yang di induksi aloksan. 

1.4.2. Manfaat Klinis 

1. Memberikan kontribusi bagi praktisi kesehatan dalam upaya 

membantu menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes 

dengan obat herbal. 


