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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes mellitus (DM) menurut World Health Organization (WHO) di 

Indonesia akan menempati peringkat 5 sedunia dengan jumlah pasien sebanyak 

12,4 juta orang pada tahun 2025, naik 2 tingkat dibanding tahun 1995 dimana 

jumlah pasien masih 4,5 juta orang (Sudoyo et al., 2015). Sedangkan, pada tahun 

2013 terdapat 382 juta orang yang menderita diabetes, dan di Indonesia dari hasil 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 proporsi DM adalah sebesar 6,9% 

yaitu 12 juta dari estimasi jumlah penduduk 176 juta orang (Riskesdas, 2013).  

Penyulit penyakit DM yaitu Diabetik Retinopati (DR) dikatakan sebagai yang 

paling ditakuti, dikarenakan insidennya yang cukup tinggi dan prognosisnya yang 

kurang baik pada penglihatan atau kebutaan. Keseluruhan prevalensi DR ada 

34,6% yaitu Proliferatif Diabetic Retinopathy (PDR) sebanyak 7,0%, diabetes 

edema makula sebanyak 6,8%, serta terapi penglihatan DR sebanyak 10,2%. 

Diyakini bahwa terdapat perubahan biokimia dan fisiologi karena terpapar dengan 

hiperglikemia dalam jangka waktu yang lama, sehingga terjadi gangguan endotel 

vaskular (Hannah, 2015). DR merupakan salah satu penyebab kebutaan terbanyak 

setelah katarak. Seiring meningkatnya jumlah penderita DM, meningkat pula 

prevalensi DR dan risiko kebutaan (Sitompul, 2011). Menurut WHO terdapat 

empat fungsi penglihatan, berdasarkan International Classification of Diseases -

10 (ICD-10), yaitu normal vision, moderate visual impairment, severe visual 

impairment dan blindness. Untuk menilai derajat kebutaan sendiri, dalam ICD-10 
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gangguan penglihatan dikategorikan menjadi 5 jenis, mulai dari kategori 1 dengan 

maksimal visus 20/200 hingga yang paling rendah yaitu kategori 5 dengan visus 

tidak ada persepsi pada cahaya (WHO, 2014). Sedangkan, pada tahun 1972 WHO 

mendefinisikan kebutaan adalah tajam penglihatan <3/60. Kemudian pada tahun 

1979, WHO menambahkannya dengan ketidak sanggupan menghitung jari pada 

jarak 3 meter. 

Proses peroksidasi lebih banyak dari kemampuan tubuh untuk membersihkan 

radikal bebas oleh antioksidan dalam sel (Sulistyowati,Y., Surya Dharma dan 

Anton Yarman, 2013). Perlu adanya suatu pemanfaatan herbal untuk mengurangi 

efek DR ini, sangatlah penting fotoreseptor ini dalam menangkap impuls listrik 

dan mentransmisikan ke saraf optik menuju otak sebagai bentuk penglihatan (Joy, 

J. M. dan Kumar, G. A., 2011). 

Herba dalam penelitian nanti akan melalui tahap fraksi kloroform pada 

ekstrak tanaman ciplukan (Physalis angulata L.) yang mengandung asam lemak 

tidak jenuh, alkaloid nordextromethorphan dan golongan steroid yaitu 

aplysterylacetate (Sediarso, Sunaryo, dan Amalia, 2013). Berdasar penelitian 

yang dilakukan, untuk dapat menarik senyawa terpenoid perlu dilakukan 

pengasaman yang kemudian difraksi menggunakan kloroform dalam kandungan 

dominan yang dieluasi dengan metanolamoniak adalah golongan asam lemak 

tidak jenuh berantai panjang yaitu Hexanoic acid, C16H12O2, Hexadecanoic acid 

methyl ester, C17H34O2, 9-Octadecenoic acid methyl ester, C19H36O2, Oleic 

acid butyl ester, C22H42O2, 9-Octadecenoic acid, C19H36O2, Octadecanoic 

acid, C18H36O2, 1,2-Benzendicarboxylic acid, C8H6O4, dan Aplysterylacetate, 

C31H52O2. Hasil lain adalah senyawa alkaloid yaitu Nordextromethorphan, 
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C17H23NO. Kesimpulan yang diperoleh adalah fraksi kloroform herba (Physalis 

angulata L.) mempunyai efek antidiabetes dan mempunyai kandungan senyawa 

golongan asam lemak tidak jenuh, Aplysterylacetate dan alkaloid 

Nordextromethorphan (Sediarso, Sunaryo, dan Amalia, 2013). 

Penelitian ini membutuhkan induksi DM yang memiliki sifat destruktif pada 

fotoreseptor atau komplikasi terhadap DR. Sehingga, memerlukan Streptozotocin 

(STZ) sebagai induksi DM yang mengancam penglihatan menurun secara 

irreversibel (Olver, Jane & Lorraine Cassidy, 2009). Penggunaan STZ digunakan 

untuk dapat menyebabkan penurunan Glukose Transporter - 2 (GLUT - 2) dan 

menghambat sekresi insulin serta menurunkan produksi insulin dan menyebabkan 

sintesis Deoxyribose Nucleic Acid (DNA) yang tidak terjadwal, sehingga terjadi 

kematian sel β (Widyaningsih, 2011). 

Selain itu juga, telah terbukti bahwa STZ merusak fotoreseptor yang telah 

terjadi apoptosis dalam beberapa sel fotoreseptor dan jumlah sel fotoreseptor yang 

apoptosis meningkat sehingga, mengakibatkan kehilangan penglihatan yang 

terkait dengan DR (Manar A. Faried et al., 2014).  

Maka, perlu untuk melakukan suatu tahap penelitian pada pengaruh fraksi 

kloroform herba Ciplukan (Physalis angulata L.) terhadap pencegahan kerusakan 

fotoreseptor tikus putih (Rattus Norvegicus Strain Wistar) yang diinduksi 

Streptozotocin.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh fraksi kloroform herba Ciplukan (Physalis angulata L.)  

terhadap pencegahan kerusakan fotoreseptor tikus putih (Rattus Norvegicus Strain 

Wistar) ang diinduksi Streptozotocin ?. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.31 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh fraksi kloroform herba Ciplukan (Physalis 

angulata L.) terhadap pencegahan kerusakan fotoreseptor pada tikus putih 

(Rattus Norvegicus Strain Wistar) yang diinduksi Streptozotocin. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Untuk mengetahui dosis efektif fraksi kloroform herba Ciplukan 

(Physalis angulata L.) yang berpengaruh terhadap pencegahan kerusakan 

fotoreseptor pada tikus putih (Rattus Norvegicus Strain Wistar) yang 

diinduksi Streptozotocin. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

1. Sebagai pengetahuan tentang manfaat fraksi kloroform herba Ciplukan 

(Physalis angulata L.) terhadap pencegahan kerusakan fotoreseptor dan 

dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan penelitian lebih lanjut. 

2. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

fraksi kloroform herba Ciplukan (Physalis angulata L.). 

1.4.2 Manfaat Klinis 

Membuktikan secara empiris tentang pengaruh fraksi kloroform herba 

Ciplukan (Physalis angulata L.) terhadap pencegahan kerusakan fotoreseptor 

pada tikus putih (Rattus Norvegicus Strain Wistar) yang diinduksi 

Streptozotocin. 
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1.4.3 Manfaat Masyarakat 

Memberikan informasi manfaat fraksi kloroform herba Ciplukan 

(Physalis angulata L.) terhadap pencegahan kerusakan fotoreseptor retina 

pada komplikasi diabetes mellitus sehingga bisa di manfaatkan sebaik-

baiknya. 


