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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

 Kesehatan sangatlah penting bagi setiap manusia untuk melaksanakan 

aktivitas dalam hidupnya yang dapat dijaga dengan cara menerapkan pola hidup 

sehat. Pola hidup sehat dapat meliputi mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 

sempurna, menjaga kebersihan lingkungan, dan berolah raga dengan rutin. 

Khasanah (2012) menyatakan perubahan dari pola makan tradisional (kaya gizi 

dan serat) ke pola makan berat seperti fast food yang banyak mengandung kalori, 

lemak, dan kolesterol serta berkurangnya aktivitas fisik seperti olahraga dan jalan 

kaki terutama di kota-kota besar menunjukkan dampak dengan meningkatnya 

penyakit degenaratif. Pola konsumsi makan dan gaya hidup yang tidak benar akan 

menyebabkan seseorang mengalami penyakit degeneratif sebelum waktunya, 

salah satunya adalah diabetes mellitus (DM). 

 Diabetes mellitus (DM) atau penyakit kencing manis diakibatkan oleh 

kekurangan hormon insulin. Hal ini disebabkan oleh pankreas sebagai produsen 

insulin tidak memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup besar dari pada yang 

dibutuhkan oleh tubuh, sehingga pembakaran dan penggunaan karbohidrat 

menjadi tidak sempurna (Tjokroprawiro, 2006). Insulin merupakan hormon yang 

dihasilkan oleh pankreas. Ketika mengkonsumsi makanan, pankreas mensekresi 

insulin menuju ke pembuluh darah untuk mencegah kenaikan kadar glukosa darah 

yang lebih lanjut dan menyebabkan kadar glukosa darah menurun secara perlahan 

(Dominiczak, 2005).  
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 Kadar gula darah merupakan refleksi dari keadaan nutrisi, emosi dan fungsi 

endokrin. Suatu keadaan ketika kadar glukosa darah sangat tinggi melebihi kadar 

normal disebut hiperglikemia. Hiperglikemia terjadi apabila sel beta dalam pulau 

Langerhans tidak dapat menghasilkan insulin atau mengalami defisiensi insulin. 

Defisiensi insulin menyebabkan gangguan proses biokimia dalam tubuh, yaitu 

penurunan glukosa ke dalam sel dan peningkatan pelepasan glukosa dari hati ke 

dalam sirkulasi. Hiperglikemia disebabkan karena kegagalan sekresi insulin dan 

kerja insulin (El-Soud, 2007).  

 Kerusakan sel beta Langerhans disebabkan oleh radikal bebas yang masuk ke 

tubuh manusia. Pada penelitian ini umumnya untuk mengkondisikan tikus 

hiperglikemia maka menggunakan aloksan. Aloksan merupakan bahan kimia yang 

digunakan untuk menginduksi diabetes pada hewan percobaan, aloksan 

merupakan suatu zat yang dapat merusak sel-sel beta dalam kelenjar pankreas 

namun penggunaan aloksan tergantung spesiesnya karena tidak semua spesies 

peka terhadap aloksan. (Nugroho, 2007). 

 Aloksan dapat menyebabkan kerusakan sel beta akibat terjadinya stress 

oksidatif. Glutation direduksi menjadi dialuric acid, sehingga redox recycling 

prosess menghasilkan reactive oxygen species (ROS) yang akan merusak sel beta. 

Kerusakan pada sel-sel beta penghasil insulin menyebabkan produksi atau sekresi 

insulin mengalami penurunan. Keadaan ini dapat menyebabkan kondisi 

hiperglikemia yang mengakibatkan terjadinya penyakit DM.  

 WHO memprediksi kenaikan jumlah penyandang DM di Indonesia dari 8,4 

juta pada tahun 2000 menjadi 21,3 juta pada tahun 2030. Data tersebut 
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menempatkan posisi Indonesia di peringkat keempat negara dengan jumlah 

penderita diabetes terbanyak setelah Cina, India, dan Amerika Serikat (WHO, 

2014). Laporan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 oleh 

Departemen Kesehatan, menunjukkan bahwa prevalensi Diabetes mellitus di 

Indonesia untuk usia di atas 15 tahun sebesar 6,9%. Prevalensi DM di Indonesia 

mengalami peningkatan dari 1,1% (2007) menjadi 2,1% (2013).  

 Penyakit DM memerlukan pengobatan jangka panjang dan biaya yang mahal, 

sehingga perlu mencari obat antidiabetes yang relatif murah dan terjangkau oleh 

masyarakat. Selama ini WHO merekomendasikan agar dilakukan penelitian 

terhadap tanaman yang memiliki efek menurunkan kadar glukosa darah karena 

pemakaian obat modern kurang aman. Banyak penderita diabetes mellitus yang 

mengatasi penyakitnya dengan mengkonsumsi obat-obat hiperglikemik baik yang 

berupa suntikan maupun tablet yang dapat diminum seperti asetaminofen,  

guanetidin dan biguanida (Lanywati, 2006). 

 Pemakaian obat-obatan hipoglikemik diketahui dapat menurunkan kadar 

glukosa darah, namun pemakaian obat ini juga memiliki banyak efek samping. 

Bahaya yang terjadi bila dosis obat terlalu rendah akan mengakibatkan timbulnya 

komplikasi yang kronis yang lebih dini, sedangkan dosis yang berlebihan atau 

cara pemakaian yang salah dapat menimbulkan hipoglikemia. Harga obat-obatan 

hiperglikemik dan terapi medis bagi penderita diabetes mellitus yang sekarang 

masih relatif mahal (Dalimartha, 2005).  

 Berdasarkan alasan tersebut maka diambil salah satu cara pengobatan 

alternatif dengan memakai bahan obat dari alam yang disebut pengobatan. 
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pengobatan yang dimaksud adalah suatu proses penyembuhan DM dengan 

menggunakan berbagai tanaman yang berkhasiat obat, misalnya tanaman pulai 

(Alstonia scholaris), pare (Momordica charantia), buah pepino (Solanum 

muricatum), kopi (Coffea arabica) dan lain-lain. Salah satu tanaman obat herbal 

adalah kaktus centong (Opuntia cochenillifera). Kaktus centong (Opuntia 

cochenillifera) mengandung flavonoid dan pektin memiliki efek hipoglikemik. 

Mekanismenya adalah dengan meningkatkan metabolisme perifer glukosa dan 

melepaskan insulin (Modak, 2007). 

 Flavonoid dan pektin merupakan antioksidan yang mampu menetralisir 

radikal bebas yang dapat mencegah DM. Kaktus centong mengandung flavonoid 

dan pektin yang mampu menurunkan kadar gula dalam darah. Flavonoid 

membantu pankreas menghasilkan insulin dan menstimulasi sel beta kelenjar 

pankreas tubuh untuk memproduksi insulin lebih banyak. Pektin berfungsi untuk 

mengurangi penyerapan gula dalam lambung dan usus yang memiliki efek 

menurunkan kadar gula darah (Akhmalludin, 2009). 

 Penelitian yang telah dilakukan terhadap buah ini antara lain adalah 

Antihyperglycemic activity of prickly pear (Opuntia ficus-indica) aqueos extract. 

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian buah kaktus mempunyai 

efek hipoglikemik (Halmi, 2012). Penelitian ini menggunakan sediaan ekstrak 

karena sediaan ekstrak memiliki keunggulan dibandingkan dengan sediaan 

lainnya yaitu penggunaannya bisa lebih sederhana dan ekstrak juga dapat 

disimpan dalam jangka waktu lebih lama daripada sediaan cair lainnya.  
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 Berbagai Tingkat Keanekaragaman Hayati Indonesia merupakan salah satu 

materi yang menuntut siswa untuk bisa menghubungkan materi pelajaran dengan 

dunia nyata. Untuk membantu siswa dalam menghubungkan materi Berbagai 

tingkat keanekaragaman hayati Indonesia pada pokok materi upaya pelestarian 

hayati Indonesia dan pemanfaatannya dengan kehidupan sehari-hari, guru perlu 

membuat suatu perangkat pembelajaran yang cocok, salah satunya dalam bentuk 

bahan ajar yaitu handout. Adanya handout ini diharapkan dapat membantu siswa 

dalam memahami materi sistem ekskresi manusia.  

 Menurut Majid (2008) Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar. Bahan ajar yang dimaksud bisa berupa bahan ajar tertulis maupun 

bahan ajar tidak tertulis. Contoh bahan ajar tersebut adalah modul, handout, LKS, 

bahan ajar audio, bahan ajar interaktif dan sebagainya. Sebagian siswa selama 

proses pembelajaran memperhatikan guru, sementara yang lain lebih senang 

membaca handout. Berkaitan dengan hal ini, Prastowo (2011: 80) menyatakan 

bahwa handout dapat membantu peserta didik agar tidak perlu mencatat, sebagai 

pendamping penjelasan pendidik, sebagai bahan rujukan peserta didik, 

memotivasi pendidik agar lebih giat belajar, pengingat pokok-pokok materi yang 

diajarkan, memberi umpan balik dan menilai hasil belajar. 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengangkat judul 

“Pengaruh ekstrak buah kaktus centong (Opuntia cochenillifera) terhadap 

kadar glukosa darah tikus (Rattus norvegicus) sebagai sumber belajar 

biologi”. 
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1.2 Rumusan Masalah   

1. Adakah perbedaan kadar glukosa darah tikus (Rattus norvegicus) setelah 

pemberian berbagai konsentrasi ekstrak buah kaktus centong (Opuntia 

cochenillifera Mill)? 

2. Berapakah konsentrasi buah kaktus centong (Opuntia cochenillifera Mill) 

yang memiliki pengaruh terbaik dalam menurunkan kadar glukosa darah 

Tikus (Rattus norvegicus)? 

3. Bagaimana implementasi hasil penelitian tentang pengaruh ekstrak buah 

kaktus centong terhadap kadar gula darah tikus sebagai sumber belajar 

biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian   

1. Menganalisis perbedaan kadar glukosa darah tikus (Rattus norvegicus) setelah 

pemberian berbagai konsentrasi ekstrak buah kaktus centong (Opuntia 

cochenillifera). 

2. Menganalisis berbagai konsentrasi ekstrak buah kaktus centong (Opuntia 

cochenillifera) yang memiliki pengaruh terbaik dalam kadar glukosa darah 

Tikus (Rattus norvegicus). 

3. Mengaplikasikan hasil penelitian tentang pengaruh ekstrak buah kaktus centong 

terhadap kadar gula darah tikus sebagai sumber belajar biologi. 

1.4 Manfaat Penelitian   

1. Manfaat bagi sekolah, ialah: secara keseluruhan dapat dijadikan sumber 

belajar SMA kelas X IPA pada materi Berbagai Tingkat Keanekaragaman 

Hayati Indonesia. Selain itu, dapat juga dimanfaatkan dalam bidang kajian 
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pendidikan lingkungan hidup dan bahan tumbuhan sebagai tanaman obat 

tradisional ekstrak buah kaktus centong (Opuntia cochenillifera) terhadap 

kadar gula dalam darah tikus (Rattus norvegicus). 

2. Manfaat bagi masyarakat, ialah: memberikan gambaran informasi tentang 

obat antidiabetes alternatif dari senyawa bahan alam ekstrak buah kaktus 

centong (Opuntia cochenillifera)  untuk menurunkan kadar gula dalam 

darah tikus (Rattus norvegicus). 

3. Manfaat bagi peneliti, ialah: memberikan sumbangan pengetahuan dan 

teknologi mengenai manfaat kandungan senyawa antidiabetes pada ekstrak 

buah kaktus centong (Opuntia cochenillifera) terhadap kadar gula dalam 

darah tikus (Rattus norvegicus). Pengetahuan ini dapat memperkaya 

pengetahuan dalam matakuliah. 

1.5 Batasan Masalah   

1. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah Kaktus centong 

(Opuntia cochenillifera Mill) yang berwarna merah tua dengan letak buah 

berada pada ujung tepi setiap batang kaktus centong. Bahan-bahan ini 

diperoleh di daerah perumahan Batu. 

2. Hewan yang digunakan adalah tikus (Rattus norvegicus) jantan wistar 

berumur ± 2 bulan dengan berar ± 150 gram. 

3. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan buah 

kaktus dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah. 

4. Materi biologi yang digunakan sebagai penerapan dari penelitian ini yaitu 

materi Fitofarmaka, Taksonomi Tumbuhan Tinggi, Biokimia dan Biologi 
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SMA kelas X materi Berbagai tingkat keanekaragaman hayati Indonesia 

pada materi pokok Upaya pelestarian hayati Indonesia dan 

pemanfaatannya. 

1.6 Definisi Istilah  

1. Ekstrak tanaman kaktus centong (Opuntia cochenillifera Mill) adalah

sediaan yang diperoleh dari organ tumbuhan dengan menarik sari aktifnya

dengan pelarut etanol, kemudian memekatkannya hingga tahap tertentu

(Susetyarini, E. & Ariesandy, 2011).

2. Tikus putih (Rattus norvegicus) termasuk hewan mamalia yang merupakan

hewan laboratorium yang banyak digunakan dalam penelitian dan

percobaan antara lain untuk mempelajari pengaruh obat-obatan, toksisitas,

metabolisme, embriologi maupun dalam mempelajari tingkah laku

(Sujono, 2010).

3. Kadar Glukosa Darah merupakan suatu gula monosakarida, karbohidrat

terpenting yang digunakan sebagai sumber tenaga utama dalam tubuh

(Marzouk, 2013).

4. Sumber belajar adalah bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan

dalam proses pembelajaran, yang dapat berupa buku teks, media cetak, dan

sebagainya yang tersedia di sekitar lingkungan belajar yang berfungsi

untuk membantu optimalisasi hasil belajar (Purnomo, 2012).


