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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Diabetes melitus (DM) adalah penyakit gangguan metabolisme yang 

disebabkan oleh multipel etiologi dan ditandai dengan tingginya kadar gula darah 

disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai 

akibat gangguan insulin (Gustaviani, 2006). Insulin adalah hormon yang mengatur 

keseimbangan kadar gula darah, akibatnya adalah terjadi peningkatan kadar 

glukosa di dalam darah (hiperglikemia) (Depkes, 2014).  

Diabetes melitus telah menduduki peringkat ke-6 sebagai penyebab 

kematian, sekitar 1,3 juta orang meninggal akibat diabetes dan 4 % meninggal 

sebelum usia 70 tahun (Kemenkes 2013). Prevalensi Diabetes Melitus 

berdasarkan diagnosis dokter dan gejala meningkat sesuai dengan bertambahnya 

umur, namun mulai umur ≥65 tahun cenderung menurun. Prevalensi diabetes 

melitus cenderung lebih tinggi pada masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi 

dan dengan kuintil indeks kepemilikan tinggi (Riskesdas, 2013). 

Diabetes melitus merupakan silent killer karena kebanyakan penderita 

diabetes melitus tidak mengetahui dan saat sudah diketahui telah terjadi 

komplikasi (Depkes,2014). Komplikasi yang dapat ditimbulkan dari penyakit 

diabetes melitus adalah komplikasi mikrovaskuler seperti nefropati, diabetik 

retinopati, neuropati dan komplikasi makrovaskuler seperti penyakit jantung 

koroner, gagal jantung kongestif, dan stoke (Fatimah, 2015).  
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Keadaan hiperglikemia akan meningkatkan tendensi naiknya liporotein 

terutama Low Density Lipoprotein (LDL) dan terjadinya oxidized-LDL yang 

bersifat aterogenik. Disamping itu peningkatan asam lemak bebas dan keadaan 

hiperglikemia dapat meningkatkan oksidasi fosfolipid dan protein (Setiati, 2015).  

Pada penderita diabetes melitus cenderung akan mengalami peningkatan 

LDL, Trigliserid dan menurunnya High Density Lipoprotein (HDL) yang disebut 

dengan diabetik dislipidemia. Dislipidemia pada diabetes melitus dianggap 

sebagai faktor resiko cardiovascular disease (CVD) sehingga harus dikelola lebih 

agresif dan sasaran pengelolaan lipid untuk penyandang diabetes melitus 

seyogyanya lebih rendah daripada orang yang normal. Oleh karena itu penderita 

diabetes melitus dianjurkan untuk menurunkan konsentrasi kolesterol LDL 

(Setiati, 2015). 

Pengobatan DM bersifat jangka lama. Kadar gula darah pada penderita 

diabetes melitus harus terkontrol untuk mencegah terjadinya komplikasi. Untuk 

mencegah terjadinya dislipidemia pada penderita diabetes melitus maka perlu 

diberikan terapi menggunakan insulin dan obat anti-diabetik. Selain itu 

abnormalitas lipoprotein pada penderita diabetes melitus juga dapat di berikan 

terapi penurun kolesterol untuk menghindari resiko penyakit kardiovaskuler. 

Pemakaian obat antidiabetes dan hipolipidemik dapat menimbulkan berbagai efek 

samping. Sehingga perlu adanya sediaan pengontrol kadar gula darah yang lebih 

efektif dan lebih aman. Dewasa ini banyak penelitian mengenai tanaman 

tradisional di kembangkan sebagai alternatif terapi dari obat-obatan sintetik.   

Kayu manis (Cinnamomum sp.) merupakan salah satu tanaman tradisional 

yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia (Daswir, 2006). Di 
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Srilanka kayu manis dikenal dengan Cinnamomum verum, China Cinnamomum 

cassia atau Cinnamomum aromaticum, dan di Indonesia Cinnamomum burmannii 

(Ravindran et al, 2004). 

Di dalam kayu manis (Cinnamomum burmannii) terdapat senyawa aktif 

berupa cinnamaldehyde, cinnamic acid dan cinnamate (Jakhetia etal., 2010). 

Terdapat 65-80% senyawa cinnamaldehyde dalam batang Cinnamomum 

burmannii yang mempuyai efek hipoglikemik dan hipolipidemik (Mollazadeh & 

Hosseinzadeh, 2016). Senyawa cinnamic acid dan cinnamate yang terkandung 

dalam kayu manis mempunyai efek hipolipidemik yang dapat menghambat 

aktivitas enzim 5-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase (HMG-CoA 

reduktase) dan menurunkan peroksidase lipid di hepar (Adisakwattana, 2017; 

Sonia et al, 2013). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Pemberian Ekstrak Kulit Kayu Manis (Cinnamomum 

burmannii) Terhadap Kadar Low Density Lipoprotein (LDL) Tikus Putih  Jantan 

Strain Wistar (Rattus norvegicus) Model Diabetik”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh pemberian ekstrak kulit kayu manis (Cinnamomum 

burmannii) terhadap kadar LDL tikus putih jantan strain wistar (Rattus 

norvegicus) model diabetik.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak kulit kayu manis 

(Cinnamomum  burmannii) terhadap kadar LDL pada tikus putih jantan 

strain wistar (Rattus norvegicus) model diabetik. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui dosis ekstrak kulit kayu manis (Cinnamomum burmanni) 

yang mulai memberi efek terhadap kadar LDL pada tikus putih jantan strain 

wistar (Rattus norvegicus) model diabetik. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah: 

1.4.1 Manfaat bagi peneliti 

1. Menambah keilmuan di bidang penelitian dengan metode 

eksperimental. 

2. Memperluas wawasan tentang potensi tanaman tradisional di 

Indonesia dan kegunaannya dalam dunia kesehatan. 

1.4.2 Manfaat bagi institusi 

Menambah referensi penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk 

melakukan penelitian lebih dalam bagi peneliti yang lain. 

1.4.3 Manfaat bagi masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegunaan kayu 

manis (Cinnamomum burmannii) yang berpotensi sebagai pengobatan 
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tradisional diabetes melitus serta menurunkan terjadinya cardiovascular 

disease. 

 


